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ABSTRACT 
Hygerth, J. 2016. Utveckling för vem? – En studie om en medelstor stad i förändring. 
Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Masteruppsats i 
kulturgeografi 30hp, VT16. 
 
 
Den här uppsatsen ämnar undersöka för vem Örebro kommun och ÖrebroBostäder AB (ÖBO) 
planerar för, samt hur Örebro kommuns stadsutveckling kan förstås i relation till segregering, 
stadsattraktivitet och invånarnas känsla för platsidentitet. För att uppfylla syftet genomfördes 
kortare intervjuer med ett mindre urval medborgare, en enkätundersökning och intervjuer med 
utvalda från Örebro kommun, ÖBO och Örebro universitet. Utifrån studiens analys krävs det 
att Örebro kommun arbetar för att förbättra den socioekonomiska blandningen inom 
stadsdelarna för att staden ska bli en blandad och inkluderande stad. Genom den empiriska 
forskningen visade analysen att flera områden inom Örebro kommun behöver blandas upp 
med bostäder i olika upplåtelseformer för att invånare inom staden ska kunna mötas i en 
trivsam miljö. I studien framgår det att Örebro kommun vill arbeta med flyttkedjor för att 
minska trångboddheten inom staden, dock menar forskaren Lena Magnusson-Turner att 
flyttkedjan inte är en rimlig lösning på bostadssegregationen. Studiens resultat visar att 
Örebro kommun arbetar med en långsiktig vision att bli Skandinaviens mest attraktiva 
medelstora stad. Dock bör kommunen vara medveten om att realiserandet av visionen 
påverkar staden även idag, vilket kan leda till en ytterligare oblandad socioekonomisk 
fördelning inom staden. Därför bör Örebro kommun vara uppmärksam i sin snabba 
planprocess för att inte begå misstag gällande placering av ny bebyggelse och höga 
bostadskostnader som kan leda till en ytterligare uppdelning av östra och västra delarna av 
Örebro. 
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1. INLEDNING 
 
Örebro är idag Sveriges tredje snabbast växande kommun (Örebro kommun, 2016) och 
stadens invånarantal har på kort tid ökat, vilket har lett till bostadsbrist inom staden. 
Bostäder byggs därför i en allt snabbare takt och på grund av bostadsbristen och 
konkurrensen om bostäder, går markvärdet upp, vilket innebär att kostnaderna för 
nyproducerade bostäder blir höga. Idag finns det tydliga socioekonomiska skillnader mellan 
invånare i storstäder, men även i våra medelstora städer, däribland Örebro. Socioekonomiska 
skillnader inom befolkningen har ökat sedan 1990-talet och kommer att fortsätta att öka, på 
grund av att möjligheterna att bli höginkomsttagare ökar i välbärgade villaområden, medan 
risken att bli låginkomsttagare ökar i oblandade hyresrättsområden (Jartsell, 2009). Thomas 
Jartsell är pressansvarig för SACO, vars uppfattning att den socioekonomiska klyftan mellan 
invånarna kommer att öka stämmer överens med den politiske analytikern Göran Erikssons 
granskning från 2013, där Sverige under de senaste decennierna har toppat utveckling för 
relativ fattigdom bland 34 medlemsländer i OECD1 (Eriksson, 2013). Nerikes Allehanda 
genomförde år 2015 en granskning av det allmännyttiga bostadsbolaget ÖBO:s kösystem för 
hyresrätter, som bekräftar bilden av att bostadssituationen i Örebro inte är helt problemfri. 
Granskningen visade att flertalet områden inom Örebro kommun krävde mellan 10 – 24 års 
kötid för att få en hyresrätt. Däremot fanns det några områden, främst i nordvästra Örebro, 
vars kötid för en hyresrätt var betydligt lägre än 10 – 24 års kötid (Tenor, 2015). 
 Den här uppsatsen ämnar därför undersöka vilka konsekvenser för stadens 
socioekonomiska blandning som den nuvarande stadsutvecklingen kan bidra till och för vem 
Örebro kommun och ÖBO planerar för. Örebro kommun har idag som mål att bli 
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Visionen beskrivs i det kommunala 
dokumentet Introduktion till stadens byggande:  
  

För att uppfylla visionen behöver stadsbyggandet skapa en kommun som ger medborgarna möjlighet till 
ett bra vardagsliv, med trygga boendemiljöer, bra skolor, ett rikt fritidsutbud och rekreationsmöjligheter 
och tillgänglig service och handel. I ordet attraktiv ligger också skönhetsupplevelser, god gestaltning 
och grönska. Näringslivets tillväxt och goda kommunikationer är viktigt, men det behöver ske med 
minskad klimatpåverkan. 
(Örebro kommun, c, 2014, s. 5). 

 
Örebro kommun har idag höga ambitioner för stadsutvecklingen inom staden, processerna 
ska ske i en snabb takt och utmaningarna inom Örebro är stora. Örebro kommun arbetar idag 
med stadens utveckling gällande bland annat attraktivitet och trygghet. Den här uppsatsen 
visar genom de empiriska undersökningarna att det finns både positiva och negativa bilder 
av staden Örebro. Bilder som Örebro kommun arbetar med att förbättra. Ett av områdena 
som kommunen arbetar med att förbättra är stadsdelen Vivalla. Stadsdelen är placerad i 

                                                
1 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
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nordvästra Örebro och är ett stort, homogent, etiskt- och socioekonomiskt segregerat 
område, som under en längre tid har kantrats av medial uppmärksamhet och kriminalitet. 
Vivalla är sedan i december 2015, 1:a på polisens rankning över särskilt utsatta områden i 
Sverige (Nationella operativa avdelningen, 2015, s. 29) och kommer utifrån polisrapporten 
som framställts av Nationella operativa avdelningen att ges extra stöd av polis och andra 
intressenter. Vivalla har i den här uppsatsen visat sig vara ett mindre attraktivt område som 
boende från andra områden inom Örebro mindre gärna besöker. Även de boende i Vivalla 
som jag fick kontakt med upplevde otrygghet under vissa timmar på dygnet. Örebro 
kommun och ÖBO arbetar idag med att långsiktigt förbättra bilden av stadsdelen samt skapa 
en trygg och attraktiv känsla inom området och staden för att på så sätt skapa en blandad och 
integrerande stad. Samtidigt som Vivalla, som är ett av Örebros mest utsatta områden i 
nordvästra delen av staden åtgärdas genom grundliga planeringsåtgärder, pågår en 
omfattande utveckling av nyproducerade bostäder i östra Örebro. Flera av bostadsområdena 
som byggs, uppförs i närheten till Almby och Sörby, områden som i den här uppsatsens 
undersökningar har framställs som attraktiva områden. Vilket i sin tur kan leda till 
ytterligare fördelning av rikare och fattigare områden inom staden.  

Ämnes- och platsvalet för examensarbetet valdes då Örebros snabba stadsutveckling 
skapade frågor kring stadens framtida hållbarhet och socioekonomiska blandning inom den 
medelstora staden Örebro. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur Örebros stadsutveckling kan påverka attraktiviteten för 
stadens olika områden och vilka konsekvenser som utvecklingen särskilt kan leda till. 
Uppsatsen förklarar även metoder för hur en segregerad stad som Örebro kan förbättras. 
Studien kommer även att undersöka invånarnas olika känslor av platsidentitet i en växande 
och förändrande stad. Uppsatsen söker även att besvara en övergripande fråga om vem eller 
vilka den utveckling som nu sker är till för. 
  
Frågeställningar: 

• För vem planerar Örebro kommun och ÖBO staden för? 
• Vilka eventuella risker och problem kan nuvarande planeringen leda till? 
• Hur kan stadsutvecklingen förstås i relation till platsidentitet, attraktivitet och 

segregation? 
 

1.2 Avgränsning 
Jag har i den här uppsatsen valt att fokusera på Örebros tätbebyggda områden med närhet till 
staden på 5 km, därmed kommer kommunens ytterområden såsom Glanshammar och 
Rynninge att medvetet uteslutas för att bättre fokusera och förstå problematiken inom 
Örebros centrala områden. I den här uppsatsen ska den centrala delen av Örebro diskuteras 
som en helhet med fokus på utvalda områden. Dessa områden är Vivalla och Rudbecksgatan 
(sträckan mellan centrum och universitetet), vilka valdes ut genom den empiriska 
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undersökningen. De aktörer som för den här studien har tillfrågats att medverka i uppsatsen 
är ÖBO, Örebro kommun och Örebro universitet. Jag valde att intervjua ÖBO eftersom 
bolaget är det största allmännyttiga bostadsföretaget i Örebro, därav kommer inte några 
andra bostadsföretag att intervjuas för studien. Uppsatsen ämnar undersöka utvecklandet av 
hyresrätter och kommer därför inte att diskutera bostadsrätter. Uppsatsen kommer att i 
mindre omfattning beröra integrering, för att istället undersöka möjligheterna för att 
motverka och arbeta bort segregering. Studien kommer inte att undersöka den mediala 
spridningen via sociala medier gällande nyheter och negativa nyhetsvärden. Uppsatsen 
kommer inte att undersöka polisens arbete eller brottsligheten inom Örebro samt att 
uppsatsen inte kommer att hantera arbetsmarknaden inom Örebro, utan kommer att fokusera 
på den byggda miljön inom staden.  
 

1.3 Disposition 
I uppsatsens nästkommande kapitlet redogörs grundligt för de metodval, de praktiska 
tillvägagångssätten samt ställningstaganden som gjorts för att uppnå den här studiens 
resultat. I det tredje kapitlet skildras Örebro kommuns bakgrund och utveckling som skall ge 
läsaren en bättre förståelse av staden Örebro. I det fjärde kapitlet redogörs uppsatsens fyra 
teorier som innefattar stadsattraktivitet, platsidentitet, segregation och medias 
samhällspåverkan. Teorierna kommer att bidra till förståelse för att besvara syftet gällande 
stadens socioekonomiska blandning och konsekvenserna för stadens nuvarande 
samhällsutveckling. I det femte kapitlet skall det empiriska resultatet analyseras i koppling 
till det teoretiska materialet i sökandet efter likheter och skiljaktigheter samt besvara 
uppsatsens frågeställningar. Slutligen kommer forskningens resultat att diskuteras i studiens 
sista kapitel. 
 

2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Inför tillvägagångssätten för studien drog jag nytta av forskning från fem olika källskrifter. 
Tre av metodlitteraturerna utförde vetenskapliga studier inom kvalitativ metod, varav dessa 
är skrivna av; Alan Bryman, Mikael Hjerm m.fl., och Steinar Kvale & Svend Brinkmann. 
De kvarvarande två metodlitteraturer är skrivna av Jan Trost och Göran Ejlertsson, vilka är 
kvantitativa metodlitteraturer. För att ytterligare utveckla min metod och förstå 
objektiviteten utifrån ett forskarperspektiv stärktes metoden även med hjälp av 
vetenskapsfilosofen Ian Hacking, Professorn Thomas Haskell och sociologen, filosofen och 
ekonomen Max Weber.  
 Den här uppsatsens datainsamling påbörjades med en pilotundersökning i Örebro, där 
jag genomförde kortare intervjuer med ett begränsat urval på 10 förbipasserande vid 
Våghustorget i Örebro. Syftet med pilotundersökningen var att snabbt få en bild av vilket 
eller vilka områden inom Örebro kommun som är mindre besökta, utifrån det mindre 
urvalet. Utifrån resultat av pilotundersökningen formades en tidig förståelse för en särskilt 
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avgränsad plats inom staden Örebro som jag reste till för att genomföra korta intervjuer 
gällande stadsattraktivitet, trygghet och platsidentitet med ett mindre urval förbipasserande 
inom området. Jag valde därefter att forma en digital enkät för att se hur dessa upplevelser 
stämde överens med ett bredare intervjuurval som besvarades av 51 personer via sociala 
medier. Resultatet från de empiriska undersökningarna sammanställdes med utgångspunkter 
för segregering, stadsattraktivitet, platsidentitet samt medias påverkan som sedan blev 
centrala frågor vid tre djupare intervjuer. Djupintervjuerna genomfördes för att undersöka 
hur planeringen inom stadens ser ut gällande trygghet, stadsattraktivitet, segregering och 
stadens vision. Därför valde jag att genomföra djupintervjuer med insatta och ansvariga 
aktörer. Dessa aktörer representerades av en översiktsplanerare, en högt uppsatt politiker 
samt en bosocial chef för ÖBO. I den empiriska undersökningen fördes även en mejlintervju 
med en forskare inom urbana studier vid Örebro universitet för att få en bättre bild gällande 
ett av Örebros utsatta områden samt bättre förståelse om de socioekonomiska skillnaderna 
inom staden. Jag sökte även, utan framgång, en diskussion med stadsarkitekter från 
Kristianstad kommun gällande deras framgångsrika arbete att öka stadsattraktiviteten inom 
staden genom att kommunen betalade mellanskillnaden för skapandet av attraktiva fasader. 
 

2.1 Metod 
Metoden för studien är både kvalitativ och kvantitativ, där den kvalitativa metoden användes 
vid intervjuerna, och en kvalitativ samt kvantitativ metod användes vid den digitala enkäten. 
Kvalitativ metod bidrar till förståelse av rumsliga skillnader och olikheter mellan invånare 
genom deras tolkningar. Intervjuerna och de öppna frågorna i enkäten kommer att vara 
studiens grundande informationskälla för att förstå mänskliga faktorer såsom känslor och 
åsikter gällande platsidentitet, attraktivitet och segregation. Bryman menar att kvalitativ 
forskning lägger vikt vid respondentens ord, som rymmer bilder och konstruktioner av den 
sociala verkligheten (Bryman, 2012, s. 41). Avsikten med den kvalitativa metoden är därför 
att undersöka invånarnas och aktörernas olika konstruktioner av den sociala verkligheten för 
att på så sätt försöka förstå hur dessa liknar och skiljer sig från varandra. För att uppnå 
resultatet kommer främst kvalitativ metod att användas och genom det kommer empirisk 
data att samlas in och analyseras.  
 Enligt Hjerm m.fl. beskrivs kvantitativ metod som en metod som går på bredden av ett 
forskningsområde, medan kvalitativ metod beskrivs som en metod som går in på djupet av 
ett forskningsområde (Hjerm m.fl., 2015, s. 25). I den här uppsatsen kommer jag med hjälp 
av enkäten och intervjuerna genomföra en övergripande studie med djupgående intervjuer 
med tre aktörer för att besvara studiens syfte. Forskningen kommer att vara upptäckande och 
därmed mest induktiv (Hjerm m.fl., 2015, s. 25). En induktiv studie innebär att teorierna 
genereras utifrån studieområdet, dock kommer uppsatsen att ha inslag av en deduktiv teknik, 
där teorierna testas av studien genom en enkät (Hjerm m.fl., 2015, s. 25). Enkäten som 
kommer att användas för den här studien kommer att utmärkas av flera textbaserade 
svarsalternativ, vilket gör att enkäten både är kvalitativt och kvantitativt inriktad eftersom 
materialet kommer att vara baserad på både skriven text och kryssfrågor (Hjerm m.fl., 2015, 



9 

s. 30). Jan Trost menar att enkäter i viss mån kan ses som kvalitativa, då de utgår från öppna 
frågor och tillåter den svarande att besvara frågorna i fritext (Trost, 2012, s. 23). Enkäter 
med stängda kryssfrågor däremot, där resultatet behandlar siffror är enligt Trost kvantitativ 
metod (Trost, 2012, s. 18).  
 Vid kvalitativa intervjuer lämnas det stort utrymme för respondenten att själv tolka och 
förklara dennes egen uppfattning. Vid dessa kvalitativa moment erbjuds även möjligheter till 
att i realtid ställa följdfrågor, vilket en kvalitativ enkät saknar. Därför är det extra viktigt att 
en kvalitativt formad enkät är noga strukturerad och välskriven för att respondenten på bästa 
sätt ska förstå frågorna och lämna ett svar som är relevant för studien (Hjerm m.fl., 2015, s. 
26). Bryman menar att intervjuer med respondenter inom den sociala världen byggs upp 
genom individens egen förståelse och konstruktioner av verkligheten. Bryman skriver med 
hänvisning till ett citat av Jonathan Potter att: ”Världen … på ena eller andra sättet blir 
konstituerad då människor talar om den, skriver den och argumenterar den” (Bryman, 
2012, s. 39 via potter, 1996, s. 68). Därför menar Bryman att intresset för att förklara sin 
konstruktion av verkligheten mynnar ut i att representera sociala företeelser (Bryman, 2012, 
s. 39). 
 Kvalitativ metod har dock enligt Hjerm generellt sett ett sämre rykte på grund av att 
metoden ofta beskrivs som subjektiva tolkningar och ”mjuk” data, medan den kvantitativa 
metoden ofta beskrivs som exakt och ”hård” data. Dessa beskrivningar är enligt Hjerm 
olyckliga då den kvalitativa metoden på ett felaktigt sätt ses som en flummig metod (Hjerm 
m.fl., 2015, s. 29). Samhällsvetenskaplig metod har ofta en nära koppling till forskarens 
egna uppfattningar om hur den sociala verkligheten ska undersökas och utforskas (Bryman, 
2012, s. 21). På grund av de här uppfattningarna är det svårt att se samhällsvetenskaplig 
forskning som ett fullkomligt neutralt verktyg, eftersom valet av metod har bestämts av 
forskarens egna uppfattningar av hur ämnet ska studeras. Intresset medverkar till att 
vetenskaplig data samlas in för att förstå samhällsvetenskapliga- eller teoretiska problem av 
verkligheten (Bryman, 2012, s. 21). 
 Enligt Alan Bryman är massmedia så som dagstidningar och tv-program värdefulla 
källor för information vid användning av kvalitativ metod (Bryman, 2012, s. 498). Vid 
användning av media relaterade källor bör forskaren ha kännedom om att informationen kan 
vara skriven för vissa grupper, vilket kan bidra till att informationen blir vinklad (Hall, 
2013). Bryman förklarar även att dagstidningar och kvällstidningar skall behandlas med 
försiktighet eftersom informationen i sådana medier kan vara skriven av journalister eller 
skribenter utan kunskap inom området (Bryman, 2012. S. 499). 
 

 2.2 Objektivitet? 
Objektivitet är ett ord som flera samhällsvetenskapligt inriktade forskare hanterar med stor 
försiktighet, däribland Hacking. I Ian Hackings bok Social konstruktion av vad framgår det 
att forskaren bör hålla sig långt borta från att behandla orden; sanning, verklighet, 
objektivitet och realism, då dessa begrepp enligt Hacking beskrivs som ”(…)Trubbiga 
lansar som filosofiska mobbar använder när de anfaller varandra i idéernas eviga 



10 

tornerspel” (Hacking, 2005, s. 52). Hacking uttrycker att begreppen bör hanteras varsamt då 
betydelserna av orden, särskilt objektivitet kan vara svårdefinierat och sällan uppfyllt 
(Hacking, 2005, s. 52). Brymans förhållningssätt till objektivitet är att se det som sociala 
företeelser av yttre fakta som inte påverkas, då det ligger utanför vårt eget intellekt. Det är 
sociala företeelser som har en existens som är oberoende av sociala aktörer. Dock framhåller 
Haskell en annan bild av objektivitet i sin artikel Objectivity is not neutrality i vilken han 
menar att om forskaren har ett samhällsengagemang och är sanningsenlig i sin undersökning 
kan forskaren uppnå en objektiv forskning. Haskell menar att objektivitet inte är kopplat till 
neutralitet eftersom intresset för studien måste vara drivande för att engagemanget ska driva 
forskningen framåt (Haskell, 1990, s 134). Jag instämmer med Hacking gällande hans syn 
på att objektivitet är ett svårdefinierat begrepp, samtidigt överensstämmer min förståelse av 
objektivitet med Haskells tolkning av begreppet som ej neutralt, då ett samhällsengagemang 
kan bidra till en god och sanningsenlig forskning. 
 Max Weber som bland annat var filosof och nationalekonom menar att objektivitet inte 
var ett ”ifrågasatt begrepp” utan att betydelsen av begreppet kan förstås på ett 
överensstämmande sätt av alla människor (Weber, 2012, s. 226). Weber anser att objektivitet 
ska uppnås inom samhällsvetenskapen och att forskaren vill uppnå en sanningsenlig kunskap 
om verkligheten. Weber upplyfter vikten av en objektiv och värdefri forskning, men påpekar 
samtidigt att forskaren kommer att vara partisk i sitt val av forskningsämne, för att relevant 
vetenskap lättare skall föras fram. Ett opartiskt val av studieämnet leder enligt Weber till en 
meningslös forskning eftersom forskarens eget intresse för studien är obefintligt (Weber, 
2012, s. 251). Samtidigt menar Weber precis som Hacking har kritiserat, att forskaren bör 
skilja på värdering och kunskap, då värderingar kring en forskning är just partiska som 
färgar forskningen via förnuftet (Weber, 2012, s. 247).  
 Mina värderingar som forskare bör förtydligas då jag har vuxit upp i närheten av staden 
Örebro och har därför sedan tidigare en viss kunskap och kännedom om staden. Innan den 
här forskningen påbörjades hade jag aldrig tidigare besökt området Vivalla. Inte heller var 
Vivalla en plats som min bekantskapskrets ofta befann sig inom. Vivalla har även haft 
mycket negativ medial spridning, vilket tidigare har medfört ett avståndstagande från min 
sida. Dock har denna mediala spridning bidragit till ett intresse av hur området generellt sett 
upplevs och om andra invånare upplever liknande känslor för Örebros olika område likt min 
familj och min bekantskapskrets. Vid mina intervjuer i Vivalla träffade jag enbart vänliga 
och trevliga människor, som alla hade viktiga berättelser att berätta från sin vardag i Vivalla. 
Bryman menar att en forskarens egna åsikter och känslor när som helst kan uppkomma 
under processens gång. Vilket kan ske genom att forskaren exempelvis känner sympati för 
sina respondenter (Bryman, 2012, s. 44) som på så sätt medför att forskningen inte blir totalt 
värdefri. Därför tror jag att min forskning inte är just värdefri, men att det istället har 
bidragit till ett starkt intresse för att med ett samhällsengagemang ta reda på och försöka 
förstå en del av problematiken inom Örebro. 
 För att en studie ska bli väsentlig och intresseväckande menar Hjerm är själva idén 
bakom forskningen är en nödvändighet, och från idén kan sedan en problemformulering 
formas. Idén måste därefter skalas ned till ett mindre forskningsområde för att forskningen 
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ska vara möjlig att genomföra (Hjerm m.fl., 2015, s. 18). Den här uppsatsens 
problemformuleringar bygger på just en idé som uppkom genom ett intresse för hur invånare 
upplever staden Örebro. Allwood och Bärmark menar att forskningsarbeten utifrån 
forskningsfrågor kan liknas vid att lägga ett pussel (Allwood & Bärmark 1999, s, 61). Där 
pusselbitarna kan ses som historia och konstruktioner av verkligheten som har svaret på de 
rätta frågorna (Allwood & Bärmark 1999, s, 61). Ian Hacking stämmer in i Allwood & 
Bärmark resonemang då forskaren alltid bör undersöka sammanhanget vid besvarandet av 
en forskningsfråga (Hacking, 2005, s. 24). Utifrån den här studien kommer det empiriska 
arbetet och det teoretiska materialet liknas med historian och studiens pusselbitar. Ett 
forskningsområdes omfång beror av forskarens egen inre mentala forskningskarta. Den inre 
forskningskartan baseras på olika vetenskapliga områden som forskaren behärskar. Den inre 
forskningskartan används vid olika sammanhang för att ytterligare med hjälp av olika 
discipliner utveckla och förklara ett fenomen eller forskningsområde för att göra forskningen 
starkare (Robinson & Wallington, 2012, s. 3).  
 

2.3 Kvalitativ undersökning  
Avsnittet kommer att behandla de kvalitativa undersökningsmetoderna som genomfördes för 
att uppnå studiens resultat. I avsnittet kommer metodarbetet noggrant att analyseras och 
förklaras för att bidra läsaren med en tydlig förståelse för uppsatsens utveckling inom den 
kvalitativa forskningen. 
 Analysen av det empiriska materialet kommer att bearbetas genom den 
samhällsvetenskapliga metoden qualitative data analysis. Metoden kodar, tematiserar och 
summerar den insamlade kvalitativa datamängden och utgår från att söka ”varför”, ”hur” 
och ”omdömen” i det empiriska resultatet. Metoden genomförs genom fullföljandet av tre 
nivåer. Där första nivån är: reducering av data, andra nivån är: tydliggörande och 
uppvisande av data samt sista och tredje nivån är: forskarens egna analyser (Hjerm m.fl., 
2015, s. 34). 
 I den första nivån sker en reducering av den insamlade datamängden. Vid reduceringen 
sorterar forskaren ut beståndsdelarna från informationen samt fördelar och tillskriver datan 
nyckelord, vilket innebär att det sker en kodning av datamängden. Kodningen innebär att 
forskaren bearbetar och kategoriserar datamängden för att göra den mer hanterbar inför 
analys samt vid sökning efter mönster (Hjerm m.fl., 2015, s. 37). Enligt Hjerm m.fl. kan 
antalet preliminära koder variera, dock bör minst två eller tre koder ses som en slutgiltig 
uppsättning av kategoriserad information, som därefter skall förfinas (Hjerm m.fl., 2015, s. 
39). De egenskaper som utgör en väl utförd analys och fördjupad förståelse är hur väl 
koppling mellan empiri och teori är gjord. Därför finns det särskilda likheter mellan denna 
kvalitativa metod och den hermeneutiska spiralen eftersom båda metoderna handlar om att 
uppnå en fördjupad förståelse. Den hermeneutiska spiralen innebär att man låta tolkningar 
växa fram ur kunskaper som forskaren känner till och den kunskap som forskaren får ta del 
av. Figur 1 på nästa sida beskriver processen utifrån den här forskningens utveckling. 
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Nivå två i metoden qualitative data analysis är tematisering och sortering av datamängden 
och kodningen, där kopplingar mellan koderna samt mönster inom datan tydliggörs. 
Tematiseringens syfte är att presentera materialet genom de mönster och de utvalda teman 
som forskaren har funnit i processen (Hjerm m.fl., 2015, s. 40). Vid den avslutande nivån 
sker en summering av materialet. En summering innebär att forskaren drar slutsatser 
angående datan och de mönster och kopplingar som forskaren via processen qualitative data 
analysis har funnit (Hjerm m.fl., 2015, s. 41). Qualitative data analysis är en smidig process 
vid hantering av kvalitativ metod, där kodning och tematisering av insamlad fakta i 
kombination med teorier leder till en fördjupad förståelse av forskningsområdet (Hjerm 
m.fl., 2015).  
 Forskarens val av nyckelord inom kodningen kan vara svåra att välja, enligt Hjerm m.fl. 
styrs kodningen av forskarens studieinriktning och vilka områden som forskaren är 
intresserad av att undersöka (Hjerm m.fl., 2015, s. 54). Den här forskningens kodning 
kommer att grunda sig på Vi mot dem, platsens betydelse och aktörers/respondenters 
individuella intressen inom stadens utveckling. De valda koderna grundar sig i att välja 
kodord som stämmer överens med förståelsen för vad studien söker. Jag valde vid 
transkriberingen av intervjuerna och sammanställningen av enkätsvaren att strukturera upp 
och välja ut de svar som överensstämde med kodningen. Kodningen kommer att bidra till att 
lättare finna mönster inom den empiriska forskningen och finna samband mellan 
respondenternas olika berättelser och förståelser av staden Örebros utveckling. Kodning 
ligger till grund för vad som redogöras för, men kodningen kommer inte att märkbart 
strukturera upp resultatet i analysavsnittet. Kodningen fungerar endast som en god metod i 
sökandet efter mönster i den empiriska forskningen. I nästkommande avsnitt kommer de 

Figur 1: Den hermeneutiska spiralen 
Källa: Johanna Hygerth, med inspiration från Fivelstedt 
och Kronmar (2011) s. 11 
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empiriska tillvägagångssätten att beskrivas där avsnittet inleds med en genomgång av 
studiens utvecklingsmöjligheter med grund i pilotundersökningen och studiens urval. 
 
2.3.1 Undersökningar 
Lundberg m.fl. beskrev i sin text Att fånga platsens själ: handbok om cultural planning 
vikten av culture planning inom samhället samt metoden bakom begreppet. Enligt Lundberg 
m.fl. är möten med invånare genom att lyssna till vad de har att säga en mycket viktig del av 
metodarbetet. Invånare i staden utgör en nyckel för att förstå hur staden upplevs, hur vidare 
stadens olika delar är mer eller mindre intressanta för invånaren och vilka rykten som 
cirkulerar inom stadens olika områden (Lundberg m.fl., 2010, s. 22).  
 Thomas Brante upplyfter värdet av pilotundersökningar som ett bra tillvägagångssätt för 
att påbörja en undersökning. Enligt Brante innebär en pilotundersökning att studien utsätts 
för en metodprövning som på så sätt skall bidra till en större vetenskaplig studie (Brante, 
u.å.). Jag valde därför att i ett tidigt stadium kombinera Lundberg m.fl. och Brantes tankar 
kring pilotundersökningar. Pilotundersökningen var tänkt, precis som Brante definierade 
termen som en förstudie, att ge en bild av hur situationen inom Örebro ser ut enligt de 
invånare som valt att medverka i studien. Pilotstudien blev därför starten på uppsatsens 
fortsatta empiriska arbete som innefattar enkäten, ett mindre urval intervjuade respondenter, 
samt intervjuerna med Björn Sundin (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad, 
Christin Gimberger översiktsplanerare vid Örebro kommun, Anna-Carin B Magnusson 
bosocial chef vid ÖBO och Ingemar Elander forskare vid Örebro universitet. Urvalet för 
djupintervjuerna var ett strategiskt urval samt ett snöbollsurval då jag blev tipsad om två 
intervjupersoner vid ÖBO och Örebro kommun, som jag sedan jämförde med andra 
eventuella respondenter, för att på så sätt få väsentliga representanter från Örebro kommun 
och ÖBO. 
 Urvalet för uppsatsens empiriska undersökningar var däremot baserade på 
bekvämlighetsurval. Vid pilotundersökningen deltog tio personer genom 
bekvämlighetsurval, då jag som intervjuare valde mina respondenter på plats. I den 
efterföljande platsbestämda undersökning 1 intervjuades 16 boende genom 
bekvämlighetsval, där jag som intervjuare valde mina respondenter på plats. Även enkätens 
urval (undersökning 2) var ett bekvämlighetsurval då jag valde att placera den digitala 
enkäten i facebook-gruppen Lägenheter i Örebro.  
 Genom att intervjua invånare som med olika perspektiv har sett, hört och/eller upplevt 
stadens olika områden kan informationen bidra forskaren med nya idéer och tankar inför den 
problematik som finns eller de åtgärder som eventuellt behöver göras (Lundberg m.fl., 2010, 
s. 22). Jag fann därför att öppna frågor gällande den digitala-enkäten var nyckel till att i 
större grad ta del av invånares upplevelser. Kommande avsnitt kommer att utveckla hur jag 
genomförde min pilotundersökning samt mina undersökningar och intervjuer. 
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2.3.2 Pilotundersökning. Våghustorget, 05/02/16 
För att få en uppfattning om det valda ämnet, bortsätt från den mediala uppmärksamheten 
inom staden som jag sedan tidigare tagit del av, planerades och genomfördes en första 
kortare pilotundersökning. Pilotundersökningen var tänkt som en utgångspunkt för att få en 
bild av hur problemen gällande Örebro kommuns kommunikation med ett begränsat antal 
invånare inom staden ser ut. Utförandet av pilotstudien skedde i centrala Örebro på 
Våghustorget, fredagen den 5:e februari 2016 mellan klockan 15:00-16:00. Urvalet för 
pilotundersökningens respondenter var ett bekvämlighetsurval, då jag valde att intervjua 
passerande personer inom ett utvalt område (Bryman, 2012, s. 194). Genomförandet av 
pilotundersökningen baserades på att fråga två korta frågor gällande vilka områden 
respondenten besöker oftare och vilka områden respondenter besöker mer sällan. Under den 
tiden som jag befann mig på Våghustorget hade jag mycket svårt att få kontakt med 
förbipasserande människor. Flera av dem som jag hälsade på och frågade vände snabbt 
blicken ner i en telefon, ignorerade mig eller skyndade sig därifrån. Under min 
pilotundersökning förändrade jag min hälsningsfras, lade ifrån mig mina anteckningar samt 
försökte förändra mitt kroppsspråk för att tydligt visa kontaktsökande gester genom att gå 
fram, le eller sträcka fram handen till individen som jag planerade att intervjua. Tyvärr gav 
inte min ansträngning särskilt stor utdelning då jag fortsättningsvis ignorerades av de flesta 
jag frågade. Vid det här tillfället fick jag kontakt med ett begränsat antal individer på 10 
personer som alla besvarade mina frågor. Genomgående för min pilotundersökning samt den 
platsbestämda undersökningen, var att jag ville ställa korta, tidseffektiva och tydliga frågor, 
som var utformade med ett mindre vetenskapligt språk för att på så sätt inte skapa 
missförstånd eller utveckla en kunskapsbarriär mellan mig som intervjuare och respondenten 
(Bryman, 2012, s. 420). 
 
2.3.3 Undersökning 1. Vivalla centrum, 14/02/16 
Efter att pilotundersökningen genomförts vid Våghustorget i Örebro fann jag ett tydligt 
avståndstagande bland respondenterna angående området Vivalla som även bekräftade den 
mediala bild som jag sedan tidigare upplevt. Vivalla blev därför utvald till det området där 
min platsbestämda undersökning skulle genomföras. Jag valde att intervjua förbipasserande 
boende i Vivalla under söndagen den 14:e februari 2016 mellan klockan 12:00 - 13:00. Jag 
valde att genomföra undersökningen inomhus i Vivalla centrum, för att undkomma 
februarikylan utomhus. Vid tillfället för undersökning valde jag att fråga personer som 
passerade mig i lugn takt eftersom jag var intresserad av ett lite längre samtal med de 
respondenter som jag fick kontakt med i Vivalla. Totalt frågade jag 21 personer om en 
intervju men tyvärr var språkbarriären ett problem vilket medverkade till att jag intervjuade 
totalt 16 vivallabor. Urvalet var därmed ett bekvämlighetsurval då jag intervjuade boenden 
som befann sig på den plats som jag valt för undersökningen (Bryman, 2012, s. 194) vilket 
givetvis påverkar studiens reliabilitet. Jag försökte genomföra ett jämnt antal intervjuer med 
både kvinnor och män för att inte riskera att få ett riktat perspektiv. Jag försökte även 
möjliggöra intervjuer med respondenter från olika åldersgruppen eftersom olika åldrar 
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påverkar människors prioriteringar och syn på tillvaron och omgivning, för att på så sätt inte 
få ett riktat eller ensidigt resultat.  
 
2.3.4 Undersökning 2. Digital enkät, 20/02/16 - 15/03/16 
Den digitala enkäten skapades för att bidra till att fler invånare i Örebro kunde göra sina 
röster hörda. Frågeformuläret skapade jag genom datorprogrammet Google formulär som 
ägs av Google Drive och som är en internettjänst för online-dokumentering av information. 
Respondenterna besvarar den digitala enkäten anonymt online och svaren skickas sedan 
tillbaka till mig och presenterades i ett excel-dokument. Formuläret berörde främst öppna 
frågor gällande samhällsutveckling, platsidentitet, trygghet och bostadsbrist. Under 
uppsatsens tidiga stadium fann jag facebook-gruppen Lägenheter i Örebro som består av 10 
000 följare, vilket jag tyckte var ett lämpligt urval för studien. Inför utdelningen av den 
digitala enkäten frågade jag administratörerna för Jobb och Bostad som administrerar 
facebook-sidan Lägenheter i Örebro om deras tillstånd att publicera enkäten, vilket 
beviljades. Jag frågade även ansvariga för facebook-sidorna Örebro kommun, NA (Nerikes 
allehanda) och SVT Nyheter Örebro om deras tillstånd att placera enkäten på respektive 
facebook-sida. Dock nekades jag att publicera enkäten på alla tre facebook-sidorna, med 
argumentet att de vanligtvis inte publicerar andra publikationer än nyhetsrelaterade 
uppgifter. 
 Den digitala enkäten publicerades den 20:e februari 2016 och fanns tillgänglig på 
facebook-sidan fram till den 15:e mars 2016. Den digitala enkäten blev bra mottagen av 
facebook-gruppen Lägenheter i Örebro där 51 personer besvarade enkäten, vilka gav mig 
noggranna och utförliga svar på de textbaserade frågorna. Jag uppdaterade enkätens status 
och återpublicerade enkäten oförändrad på facebook-sidan totalt 15 gånger under 24 dagar. 
Detta gjordes för att enkäten skulle bli sedd av fler gruppmedlemmar vid olika tider och 
dagar. Enkäten delades i sin tur av medlemmar på sidan vilket därmed bidrog till ett 
snöbollsurval, som innebar att respondenterna via delning av enkäten i sin tur gav upphov 
till nya respondenter (Bryman, 2012, s. 196). 
 Vid konstruktionen av enkäten valde jag att skapa en övervägande stor del öppna 
textfrågor. Risken med öppna textfrågor är att svar kan utebli, vara alltför kortfattade och 
oengagerade (Bryman, 2012, s. 245). Eftersom jag var införstådd i risken att svaren kunde 
utebli, valde jag att formulera frågor som baserades på en individs nuvarande beteende och 
situation. De öppna frågorna formulerades tydligt och enkelt för att på så sätt undvika 
missförstånd och problematiskt ställda formuleringar (Bryman, 2012, s. 244). Jag vill gärna 
nå invånarnas egna ord gällande särskilda frågor, därför valde jag att skapa motsatsfrågor för 
att undersökningen på så vis inte skulle bli partisk (Bryman, 2012, s. 244). Min tanke med 
enkäten var att få en bild av vad invånarna tycker angående Örebro kommuns utveckling 
samt få en bild av vilka områden som anses vara mest respektive minst besökta och varför. 
Eftersom jag inte visste vem som skulle svara på enkäten, ville jag inte försumma någon 
ålder eller könsidentitet, därav valde jag ålderskategorierna; Upp till 19 år, 20-29, 30–39, 
40-49, 50-59, 60-69 samt 70 år och uppåt. Jag valde åldersgrupperingarna som var 
uppdelade med 10 års intervall, i kombination med att den svarande även kunde välja 
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ålderskategorin "upp till 19 år" och "70 år och uppåt". Svarskategorierna för vilket kön 
respondenten tillhör var förutom ”man” och ”kvinna” även svarsalternativen ”annan 
könsidentitet” och ”vill ej besvara”. Anledningen till den breda ålderskategorin och det 
utökade valet av könsidentitet var att jag ville ge alla invånare i Örebro kommun en chans att 
svara på enkäten utan att känna sig försummade eller icke anonyma, för att undvika externa 
bortfall (Ejlertsson, 2005, s. 25). Det var inte åldern i sig som jag var intresserad av att 
studera utan respondenternas åsikter, därför fann jag att åldern i sig kunde bli försumbar för 
att på så sätt motverka det externa bortfallet (SCB, 2008 s. 151). Jag ville undvika att skapa 
en partisk enkät och var därför mycket aktsam med mina ordval och uppbyggnaden av 
frågorna. Jag valde därför att forma frågorna utan att nämna de områden som framkommit i 
pilotundersökningen och den platsbestämda undersökningen.  
 I de fullständiga enkätsvaren framkom det att totalt 18 svar av 51 möjliga beträffande de 
frivilliga öppna frågorna var interna bortfall. De interna bortfallen innebär saknad data 
(missing data) där respondenten av någon anledning valt att inte besvara frågan (Ejlertsson, 
2005, s. 25). Detta kan som förklarats tidigare bero på exempelvis ett oengagemang från 
respondentens sida, men det kan även bero på andra anledningar så som tidsbrist, 
frågeformuleringen eller helt enkelt att respondenten inte vill besvara frågan. Jag valde att 
genomföra sammanställningen av enkätsvaren under en kortare period eftersom Hjerm 
menar att sammanställningen inte bör ta allt för lång tid för att undvika att fastna i onödiga 
detaljer (Hjerm m.fl., 2015, s. 31). Resultatet från sammanställningen formades till nya 
intervjufrågor som jag utgick från vid intervjuerna med ordförande i programnämnd 
samhällsbyggnad vid Örebro kommun, översiktsplaneraren vid Örebro kommun, bosocial 
chefen vid ÖBO och forskaren inom urbana studier vid Örebro universitet. Eftersom 
respondenterna som besvarade enkäten hade utlovats att vara anonyma var jag mycket 
noggrann med att inte avslöja identiteter vid intervjuerna med aktörerna, som i vissa fall 
framkommit i respondentens svar. Jag valde istället att uttrycka det sammanfattade resultatet 
av vad respondenterna meddelat utifrån min sammanfattande analys av materialet som jag 
fick fram. 
 

2.4 Intervjuer 
Jag valde att intervjua ordförande i programnämnd samhällsbyggnad vid Örebro kommun, 
en översiktsplanerare vid Örebro kommun, bosocial chefen vid ÖBO och en forskare vid 
Örebro universitet för att få en förståelse för hur planeringen av staden Örebro ser ut och för 
vem man planerar för. Jag valde att vid mina intervjuer ställa så öppna frågor som möjligt 
för att inte påverka intervjupersonerna i någon riktning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 189). 
Jag valde att arbeta med en semistrukturerad intervjuguide, som är flexibel, temastrukturerad 
och lätt att påverka vid intervjutillfället för att respondenten i så stor grad som möjligt själv 
skulle kunna styra samtalet så som han/hon önskade (Bryman, 2012, s. 206). Jag valde även 
att vid intervjuerna med ÖBO och Örebro kommun undersöka möjligheten för att spela in 
mina intervjuer. Jag valde att utnyttja inspelningsfunktionen eftersom en bättre teknik bidrar 
till att jag som forskare kan koncentrera mig mer på samtalet, vilket ger mig en förenklad 
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möjlighet att ställa följdfrågor samt att deras ord och tonfall inte försummas, felaktigt citeras 
eller tolkas vid handskriven transkribering (Bryman, 2012, s. 219).   
 
2.4.1 Intervju med Christin Gimberger, Översiktsplanerare vid Örebro kommun, 21/03/16 
Jag valde att intervjua Christin Gimberger som arbetar som översiktsplanerare vid Örebro 
kommun med inriktning på sociala frågor i samhällsplanering. Jag blev tipsad om 
Gimberger via Örebro kommuns servicecenter som menade att Gimberger är mycket väl 
insatt i planeringen av staden och har mycket kunskap inom sociala frågor och utsatta 
områden inom Örebro kommun. Via Örebro kommuns hemsida undersökte jag alternativa 
respondenter för att se om Gimberger var bäst lämpad för intervjun. Urvalet var därför ett 
snöbollsurval och ett strategiskt urval. Inför intervjun fördes en mejlkonversation gällande 
hur och var intervjun skulle hållas. Intervjun hölls på Örebro stads stadsbyggnad hus 1. Jag 
genomförde en 180 minuter lång intervju med Christin Gimberger där vi tillsammans 
diskuterade Örebro kommuns utvecklingsområden och kommande planering utifrån kartor 
och Örebro kommuns publicerade texter. Jag valde att genomföra intervjun efter en 
semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär att intervjun följer specifika teman där 
personen som intervjuas erhåller stor frihet i att forma svaren själv (Bryman, 2012, s. 415). 
Under intervjun valde jag att föra korta noteringar och noterade specifika ord ur Gimbergers 
resonemang för att på så sätt inte glömma bort eventuella följdfrågor och uppföljningsfrågor 
som jag ville diskutera. Dessa noteringar medverkade till att jag kunde följa hela 
resonemanget, visa hänsyn genom att låta min intervjuperson tala till punkt och samtidigt 
fortsätta intervjun med relevanta följdfrågor. Inför min intervju med Gimberger valde jag att 
flitigt studera Örebro kommuns senast utgivna översiktsplan och texter relaterade till 
översiktsplanen för att på så sätt vara insatt i det arbetet som pågår i Örebro kommun. 
Intervjun med Christin Gimberger gav mig en tydligare förståelse för Örebro kommuns 
långsiktiga planering av staden samt vilka utmaningar kommunen står inför gällande 
bostadsbristen, trygghetsarbetet samt segregationen inom staden. 
 
2.4.2 Intervju med Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef för ÖrebroBostäder AB 
05/04/16 
Intervjun med Anna-Carin B Magnusson var ett snöbollsurval och ett strategiskt urval, då 
Christin Gimberger tipsade mig om att kontakta Anna-Carin då hennes kompetens 
överensstämde med mitt ämne gällande bostadssegregering, lägenhetsstandard och 
socioekonomisk förutsättning. Jag ville inför studien genomföra en intervju med en högt 
uppsatt representant från ÖBO. Magnussons befattning som bosocial chef medförde en viss 
maktposition vilket medverkade till att hon valdes ut som en god representant för intervjun 
med ÖBO. Detta gav min studie en väl utvald kandidat som var mycket kompetent inom 
området. Jag genomförde en 90 minuter lång intervju med Magnusson vid ÖBO:s bosociala 
enhet. Intervjun utgick från en semistrukturerad intervjuguide utifrån vilken vi diskuterade 
både problem och lösningar på Örebro kommuns och ÖBO:s utmaningar inom 
bostadssegregeringen. Intervjufrågorna utgick från det tidigare empiriska materialet och 
utifrån svaren på den digitala enkäten gällande trygghet, segregation och bostadsbrist. 
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Intervju spelades in och transkriberades för att sedan lämnas ut för kontroll av Magnusson 
innan kodning. Intervjun med Magnusson gav mig en tydligare förståelse för hur Örebro 
kommun och ÖBO arbetar kring skapandet av bostäder och hur bostadssituationen ser ut 
idag. 
 
2.4.3 Intervju med Björn Sundin, kommunalråd och ordförande i programnämnd 
Samhällsbyggnad 07/04/16 
Intervjuvalet av Björns Sundin var ett snöbollsurval och ett strategiskt urval, då Christin 
Gimberger tipsade mig om att även kontakta Björn Sundin via hans sekreterare för bokning 
av intervjutillfälle. En politisk kandidat var från studiens början utav stor vikt då jag sökte 
en intervju med en beslutsfattare gällande de politiska målen för stadsplaneringen inom 
Örebro. Björn Sundin var därför en lämplig politisk kandidat vid en intervju då hans 
maktposition som ordförande bidrar till stor kunskap angående planeringsbesluten. Jag 
genomförde en 65 minuter lång intervju med Björn Sundin, och eftersom Sundin var den 
sista planerade intervjun utgick jag från ett samlat perspektiv från alla de tidigare 
intervjuerna och kodningen av tidigare enkätresultat. Detta för att på ett effektivt sätt utnyttja 
intervjutillfället fullkomligt utifrån de frågor som för uppsatsen är mest relevanta, eftersom 
Sundins befattning som ordförande vid programnämnden för samhällsbyggnad innebär ett 
brett kompetensområde och mycket ansvar. Liksom för Anna-Carin B Magnusson och 
Christin Gimberger genomfördes även denna intervju med en semistrukturerad intervjuguide 
där kodningen från tidigare intervjuer formade intervjuguiden. Intervjun skedde vid Örebro 
kommuns rådhus och intervjun spelades liksom tidigare intervjuer in, för att därefter 
transkriberas och kodas.  
 
2.4.4 Mejlintervju med Ingemar Elander, forskare vid Institutionen för humaniora, 
utbildnings- och samhällsvetenskap på Örebro universitet 16/03/09 – 16/03/13. 
Jag fann Ingemar Elander via min teoriläsning där det framgick att han som forskare vid 
Örebro universitet under tidpunkten forskade på stadsförnyelse. Elander arbetar idag med 
rapporten ”Mitt gröna kvarter” som behandlar stadsförnyelsen i Vivalla, i vilken han 
fokuserar på olika sociala dimensioner angående renoveringen och förnyelsen utifrån 
vivallabornas perspektiv. Jag valde därför att mejla Elander och förklara min tidiga analys 
av det empiriska resultatet som jag tagit del av utifrån intervjuer och den digitala enkäten. 
Jag valde även att i samma mejl skriva ned fyra frågor som jag önskade att få besvarade 
utifrån hans forskarperspektiv. Jag lät Elander bestämma hur den eventuella intervjun skulle 
ske, varpå det enklaste var en mejlbaserad intervju. Eftersom han är så pass välinsatt i ämnet 
ansåg jag inte att mejlintervjun skulle bli ett hinder eller ett problem. Mejlintervjun med 
Elander var tidseffektiv och informativ vilket bidrog till att jag på kort tid fick en god 
inblick i hur den nutida forskningen i kombination med min egen forskning stämde överens. 
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2.5 Etiska överväganden  
Jag valde att vid alla intervjuer och i den digitala enkäten förklara mitt syfte med uppsatsen 
för att informera mina respondenter om vad undersökningarna gick ut på och varför jag 
genomför dem (Bryman, 2012, s. 131). Jag var noga med att förklara för mina respondenter 
att deras deltagande var frivilligt och att de kunde välja att hoppa över frågor eller avbryta 
när som helst under intervjuerna (Bryman, 2012, s. 137). I mina djupintervjuer valde jag att i 
intervjufrågor inte benämna ordet ”ni”, utan valde istället att forma mina frågor genom att 
diskutera ”ÖBO:s” eller ”Örebro kommuns” arbete och utveckling. Anledningen var att den 
intervjuade på så sätt skulle känna sig mer bekväm under samtalet (Bryman, 2012, s. 139). 
 Jag var inför mina undersökningar medveten om språkbarriären som eventuellt kunde 
bli en komplikation i mitt undersökande. Jag fann att fem personer av dem jag intervjuade i 
Vivalla inte förstod språket, varken svenska eller engelska, vilket givetvis har påverkat mitt 
resultat då deras information inte blev undersökt och analyserad. Samma problem bör även 
uppmärksammas vid utformningen av enkäten som skrevs på svenska. Genom mitt val att 
enbart publicera en svenskspråkig enkät är jag medveten om att jag har förlorat värdefulla 
åsikter från personer som kanske hade velat besvara enkäten, men inte kunnat på grund av 
den språkliga barriären. 

Jag insåg efter min publicering av enkäten att jag borde ha möjliggjort frågor gällande 
yrke och inkomst för att på så sätt tydligare få en förståelse av individens socioekonomiska 
bakgrund i koppling till dennes bostadsplats och åldersgrupp. Vid introduktionen av 
enkäten, pilotundersökning och undersökning 1 säkerställde jag respondentens anonymitet 
vid besvarandet av frågorna (Bryman, 2012, s. 140). Därav tror jag att en fråga gällande 
inkomst eller yrke skulle kunna medverka till att invånaren inte kände sig fullkomligt 
anonym. Eftersom frågan angående ekonomi skulle kunna bli för personlig för individen och 
på så sätt medverka till färre svar. Möjligvis hade en sådan fråga kunnat medverka till 
tydligare kopplingar mellan åsikt och socioekonomiska skillnader inom samhället, och på så 
sätt berikat studien, men det är inte säkert. 

Vid diskussion om media och utsatta områden finns det en risk att bidra till en 
oreflekterad reproducering och cementering av den negativa bilden gällande utsatta 
områden. Målet med studien är dock inte att bidra med en sådan cementering, utan istället 
undersöka den faktiska situationen för att på så sätt se hur den socioekonomiska blandningen 
inom staden enligt respondenterna och via media upplevs. 
 
2.5.1 Förtroende  
Förtroende som intervjuare fick jag genom att tydligt förklara mina intentioner och vara 
ärlig med vad jag ville undersöka. Jag ville inte föra mina respondenter bakom ljuset utan 
enbart få en sann och äkta bild av vad Örebro kommun och ÖBO arbetar med idag. Jag 
valde att i min enkät och vid mina undersökningar påtala att informationen som jag tar del 
av kommer att föras vidare till aktörer på ÖBO och Örebro kommun. Vilket bidrog till att 
respondenterna erbjöds en möjlighet att förklara sina situationer på ett nära och utförligt sätt 
samtidigt som de förblev anonyma. Jag valde därför att i min research med både invånare, 
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enkätbesvarare och representanter för ÖBO och Örebro kommun förlita mig på att 
respondenterna meddelar mig sin sanning av problemet eller situationen.  
 Jag valde även att vid de situationer som medförde social kontakt vid intervjuer med 
invånare på en specifik plats att visa mitt stöd, då respondenten diskuterade känsliga ämnen 
och åsikter. Jag valde även att genomgående visa i mitt kroppsspråk att jag var intresserad 
och att jag lyssnade på vad respondenten sade (Bryman, 2012, s. 420). Samt att jag 
förklarade att alla svar är viktiga och intressanta svar, för att på så sätt göra individen mer 
bekväm vid intervjutillfället. 
 

2.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär för en studie att forskningen ska vara tillförlitlig. Bryman skriver att en 
god studie med bra reliabilitet skall visa samma resultat igen om studien görs om på samma 
eller liknande sätt (Bryman, 2012, s. 49). Angående forskning av människors vardag och 
dess konstruktion av verkligheten bör forskaren vara införstådd i att åsikter alltid kan 
förändras (Bryman, 2012, s. 467). En respondents ord är inte lag eftersom dess förståelse 
och åsikter alltid kan utvecklas och förändras. Birgitta Henecke och Jamil Khan menar att en 
invånares upplevelse och åsikt för hur ett samhälle ska utvecklas oftast bestäms av 
individens eget intresse (2002, s. 23). Tillförlitlighet kan alltså påverkas på grund av 
respondenternas konstruktion av verkligheten och det egna intresset. Därmed kommer 
uppsatsens reliabilitet att vara låg. 
 Validitet däremot undersöker hur väl studien är meningsfull och hur den stämmer 
överens med verkligheten (Johansson, 2001, s. 17). Extern validitet handlar om vad urvalet 
och undersökningen kan säga om populationen, utifrån min studie kommer jag enbart tala 
om ett mindre urval, vilket inte påvisar sanning, utan snarare en tolkning av verkligheten 
(Bryman, 2012, s. 50). 
 

3. ÖREBRO – EN ÖVERSIKT 
 
Örebro kommuns fördjupade översiktsplan är en viktig litteraturkälla för studien, i vilken 
planeringen för stadens fortsatta tillväxt och utveckling för de kommande 25-30 åren står 
beskriven. Dock genomgår översiktsplanenen från 2010 en revidering mellan år 2016 – 
2017, vilket innebär att den översiktsplan som finns idag inte är dagsaktuell. Trots 
revideringen av översiktsplanen kommer informationen att användas och kompletteras med 
Örebro kommuns nyskapade dokument från år 2014, Vårt framtida Örebro – översiktsplan 
för Örebro kommun, som är en handlingsplan och introduktion för stadens byggande. 
 Världens befolkning bara växer och växer och det kan vi tydligt se på våra städers 
utbredning, idag finns det flera olika typer av städer och samhällen runt om i världen, några 
exempel på hur städer delas in är större städer och storstäder. En större stad även känt som 
en medelstor stad innebär att kommunens invånarantal innefattar mellan 50 000 till 200 000 
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invånare. Om en stads medborgarantal överstiger måttet för en medelstor stad på 200 000 
invånare är staden en storstad (SCB, u.å. s, 156).  
 Örebro är idag en medelstor stad där invånarantalet efter första kvartalet år 2016 
uppmättes till 142 618 invånare (SCB, 2015). Örebro kommuns invånarantal har de senaste 
åren konstant ökat. Enligt SCB:s statistik ökade Örebros invånarantal mellan åren 1950 – 
1990 från 63 500 till 85 900 invånare vilket innebär en ökning på 22 400 invånare under 40 
års tid (+ 560 invånare/år). Idag har invånarantalet i Örebro kommun sedan 1990-talet 
ytterligare ökat med 56 718 invånare under 26 år (+ 2 181 invånare/år) (SCB, 2015). Vilket 
innebär en markant ökning av invånare i staden. Örebro har de senaste åren vuxit sig större 
än någonsin och siffran för invånarantalet beräknas fortsätta att stiga med uppskattningsvis 2 
000 invånare/år (Örebro kommun, a, u.å., s. 12). Örebro kommun är idag den 7:e största 
kommunen av Sveriges 290 kommuner och ligger tätt bakom den 6:e största kommunen 
Västerås vars invånarantal är 145 218 invånare (SCB, 2015). Enligt Örebro kommuns 
översiktsplan från år 2010, uppskattades det att Örebros invånarantal skulle uppnå 150 000 
invånare år 2035. Beräkning av det uppskattade invånarantal har idag korrigerats. År 2015 
beräknade Örebro kommun i ett informationsblad att stadens invånarantal kommer att växa 
till 158 000 invånare redan år 2023 (Örebro kommun stadsbyggnad, 2015, s. 3).  
 Örebro kommuns position i södra Svealand har bidragit till en geografiskt gynnande 
placering som har medfört goda transportförbindelser mellan närliggande städer och 
områden samt storstäder så som Göteborg, Stockholm, Malmö och Oslo. Örebro kommun 
har idag två järnvägsstationer och motorvägar (E20 och E18) som passerar genom Örebro, 
vilket skapar goda möjligheter för handel, pendling och dagsbesökare. Figur 2 och 3 visar 
stadens infrastruktur, utbredning och geografiska placering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2: Örebro kommun 
Källa:http://www.orebro.se/images/18.6ad5e21514fe44c621c58b

0/1444242896577/atleverket%2Bhitta%2Bhit.jpg 

Figur 3: Örebros placering 
Källa: Google maps 
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3.1 Örebros vision: Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad 
Örebro kommuns översiktsplan är mellan år 2016 - 2017 under revidering. En revidering av 
översiktsplanen skall ske var 4:e år för att planen ska vara aktuell och inte vara föråldrad 
(Örebro kommun, 2010, s. 4). Vilket innebär att planeringen för stadens framtida utveckling 
och form har påbörjats. I Örebro kommuns översiktsplan från 2010 framgår det att 
kulturlivet inom staden är en utgångspunkt för utvecklandet och möjliggörandet av nya 
innovationer, utvecklandet av värderingar och demokratisk stimulering inom samhället 
(Örebro kommun, 2010, s. 51). Örebrokompaniet är Örebros marknadsföringsbolag som har 
fått i förtroende att marknadsföra platsvarumärket Örebro. Örebrokompaniet har kommit 
fram till att Örebro kommun på ett attraktivt sätt måste marknadsföras för att medverka till 
inflyttning, etablering och turistande inom staden (Örebro kommun, b, 2014, s. 44). 
Kulturen har inom Örebro fått en stor roll inom samhällsutvecklingen och kommunen har 
som delmål att främja kulturella evenemang och kulturella inslag på offentliga platser som 
medverkar till utvecklandet av mötesplatser (Örebro kommun, 2010, s. 51). Örebro kommun 
håller under 2016 på att utveckla och renovera konserthuset i centrala Örebro, i vilket ett 
kulturkvarter skall utvecklas som innefattar kulturbyggnad, bibliotek, kulturskola med mera 
(Örebro kommun, b, 2014, s. 45). Kommunen vill förbättra möjligheterna för park-
utveckling inom staden, där människor kan mötas, trivas och där kulturevenemang kan 
arrangeras (Örebro kommun, b, 2014, s. 58). Kommunen arbetar idag även för skapandet av 
nya mötesplatser, minskande av biltrafik inom staden, främjandet av cykling samt 
miljömedvetenheten inom staden (Örebro kommun, 2014). Örebro kommuns snabba 
utveckling kan även bero på Örebro universitets positiva utveckling. Universitetet byggdes 
år 1999 och ligger samlat i en sydostlig riktning längs med Rudbecksgatan (Arvidsson, 
2016). Örebro universitetet har på kort tid utvecklats från att vara ett högskolelärosäte, till ett 
utvecklande universitet som erbjuder studenter allt fler utbildningar och 
forskningsmöjligheter, vilket har lett till ett högt antal utbildningssökande (Örebro 
universitet, 2016). År 2016 ökade ansökningarna till Örebro universitetet med 1400 personer 
i jämförelse med föregående år. Örebro universitetet är ett av de lärosäten som expanderar 
mest i Sverige (Örebro kommun, b, 2014, s. 50). Örebro universitet kommer enligt 
universitets vision 2016 att fortsätta utvecklas med målet att universitetet i Örebro skall få 
en framträdande roll inom staden Örebro, men även inom Sveriges universitetsvärld och i 
det internationella vetenskapssamhället (Harradine, 2016, s. 7). 

Örebro kommun har idag som mål att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. 
Betydelsen av begreppet framgår inte i Örebro kommuns ÖP men visionen förklaras mer 
utförligt via kommunens dokument Introduktion till stadens byggande:  
 

För att uppfylla visionen behöver stadsbyggandet skapa en kommun som ger medborgarna möjlighet till 
ett bra vardagsliv, med trygga boendemiljöer, bra skolor, ett rikt fritidsutbud och rekreationsmöjligheter 
och tillgänglig service och handel. I ordet attraktiv ligger också skönhetsupplevelser, god gestaltning 
och grönska. Näringslivets tillväxt och goda kommunikationer är viktigt, men det behöver ske med 
minskad klimatpåverkan (Örebro kommun, c, 2014, s. 5). 

 



23 

Visionen förklaras vidare på Örebro kommuns hemsida som ett strategibegrepp där fyra 
strategier för Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barns och ungas behov och Trygg 
välfärd skall uppnås för att bidra till effektivisering av resurser och utbud av tjänster med 
god kvalité (Örebro kommun, b, 2015). Strategibegreppet Människors egenmakt innefattar 
bland annat att kommunen skall arbeta för att jämna ut skillnader inom samhället och knyta 
ihop staden, kommunen skall utveckla stadens västra stadsdelar samt att kommunen ska ta 
ansvar för att utveckla förenings- och kulturlivet inom staden (Örebro kommun, b, 2015). 
Örebro kommun vill förtäta stadens områden snarare än att sprida ut staden och kommunen 
är även intresserad av att utveckla stadens bebyggelse på höjden (Örebro kommun, 2010, s. 
27). Örebro kommun vill arbeta för att skapa estetiska höga byggnader som kan bidra till 
nya landmärken och påverka stadens identitet (Örebro kommun, 2010, s. 27).  
 Örebro har snabbt blivit en växande stad och för att klara den befolkningsökningen 
planerar Örebro kommun idag för att staden kommer att behöva minst 700 nya bostäder/år 
(Örebro kommun, stadsbyggnad, 2015, s. 3). Tidningen Fokus rankar i samarbete med 
företaget JM AB varje år Sveriges bästa boplats. År 2008 rankades Örebro kommun som 
Sveriges 178:e bästa bostadsplats. Den här placeringen förbättrades något år 2012 då Örebro 
rankades som landets 128:e bästa boplats. År 2014 steg Örebro i placeringen och rankades 
som Sveriges 13:e bästa boplats och enligt den senaste rankningen för år 2015 ligger Örebro 
idag rankad som Sveriges 8:e bästa bostadsplats. Rankningen som genomfördes av Fokus 
och JM AB rankar Sveriges alla 290 kommuner utifrån 43 olika faktorer, såsom 
arbetslöshet, arbetsmöjligheter, ålder, kön, lön och bostadsbrist (Fokus, 2015). Örebro har 
idag ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag, ÖrebroBostäder AB (ÖBO). ÖBO är 
kommunens största bostadsföretag och bistår omkring 30 000 hyresgäster med bostad. ÖBO 
innehar idag 40 000 medlemmar med ett kösystem där 1 kö-dag = 1 poäng. Nerikes 
allehanda (NA) granskade år 2015 ÖBO:s kösystem för uthyrning av hyresrätter, där 
skillnaderna mellan väntetider var tydlig. Enligt NA:s granskning visade det sig att tre- till 
femrumslägenheter i stadens alla fyra väderstreck hade kötider på mellan 10 – 24 år, med 
undantag för den nordvästra delen av staden Örebro, där kötiden var mellan 4-7 år (Tenor, 
2015). Inom den nordvästra delen av staden ligger bland annat området Vivalla beläget. 
Vivalla är ett av statens tidigare miljonprogram som byggdes mellan åren 1969-1970, där 
enbart låga hyresrättshus byggdes. Vivalla är ett stort område med omkring 7 000 boende 
(Örebro kommun, a, 2015, s. 19), där låghusen är byggda i rött tegel med husens entré mot 
grannhusets baksida som är i helheten identiska med varandra (Örebro kommun, a, 2015, s. 
20). Bostadsområdet Vivalla gränsar till bland annat Varberga, Lundby, Boglundsängen och 
Nya Hjärsta. Vivalla avgränsas även av motorvägen som passerar genom den västra delen av 
staden samt järnvägen som passerar genom stadens centrum. Vägen in till Vivalla med bil 
går genom två avfarter från motorvägen via andra bostadsområden. På nästa sida visas en 
bild över bostadsområdet och dess närområden samt Vivallas närhet på 5 km till centrum. 
Vivalla har de senaste åren fått en ökad medial uppmärksamhet, Vivalla media-uppdaterades 
i NA senast den 8 maj 2016 då stenkastning under kvällstid förekom mot polismän och 
väktare (Carlsson, 2016). Den 29 april 2016 media-uppdaterades Vivalla då en stadsbuss 
som passerade Vivalla utsattes för stenkastning. Enligt artikeln kommenterade Lotta 
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Lindblad händelsen som vid tidpunkten var vakthavande befäl med orden ”Jag vill inte säga 
att det är vanligt, men det är heller inte ovanligt” (Lindhe, 2016). Vivalla presenterades som 
1 av 14 områden som polisen ska satsa mer på från om med år 2016 (Polisen, 2015). I en 
senare polisrapport framkom det att Vivalla ligger rankad 1.a som särskilt utsatt område där 
polisens insatser kommer att förstärkas, även Oxhagen och Varberga som gränsar till Vivalla 
beskrivs som riskområden (Nationella operativa avdelningen, 2015, s. 29). NA har 
rapporterat om att rekryteringen av 25 – 30 poliser till Vivalla har varit svår, något som även 
har varit svårt en längre tid i området (Schriever-Abeln, 2016). 
 

 
Figur 4 och 5 visar Vivallas placering och områdets struktur. ÖBO äger en stor del av 
hyresrätterna i Vivalla och arbetar i dagsläget med att utveckla stadsdelen och förändra den 
byggda miljön gällande marken, naturen, bebyggelsen och gatorna (Örebro kommun, a, 
2015, s. 3). Området skall inte utvecklas i storlek utan snarare brytas ner i storlek för att 
minska storskaligheten (Örebro kommun, a, 2015, s. 12) för att främja blandning och 
gemenskap inom stadsdelen (Örebro kommun, a, 2015, s. 15). Enligt Örebro kommuns 
övergripande strategier för år 2015:s budgetering med plan för år 2016-2017 som antogs av 
kommunfullmäktige år 2014, är jobb och bostad förutsättningen för att en stad skall kunna 
utvecklas (Örebro kommun, a, 2014, s. 6). Vilket är något som forskaren Lena Magnusson-
Turner håller med om. Magnusson-Turner menar att individer bör ha tillgång till en god 
bostad innan individen når arbetsmarknaden, men hon påpekar samtidigt att jobb och bostad 
kan liknas med vad som kommer först; ”hönan eller ägget”, då en stad är drabbad av 
bostadskris (Magnusson-Turner m.fl., 2008, s. 190). Charlotta Mellander, professor i 

Figur 4: Vivalla i närbild  

Källa:http://karta.orebro.se/#0&1;0&3&161471.811

78;6573690.06599&-1&& 

Figur 5: Vivallas placering i förhållande till Örebro  

Källa: Google maps, Örebro 
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nationalekonomi förklarade i Fokus Bäst att bo - seminariet att de unga rör på sig, mest i en 
riktning från landsbygden till städerna, där kommun- och bostadsvalet kan vara starkt 
kopplad till trivsel och attraktivitet (Fokus- seminarium, 2015).  
 Örebro kommun arbetar idag för att utvecklade en stad som ska upplevas som attraktiv 
att leva, bo, upptäcka och arbeta inom, något som ingår i målet att bli Skandinaviens mest 
attraktiva medelstora stad (Örebro kommun, b, 2014, s. 45). Peter Hallkvist arbetar som 
stadsarkitekt i Örebro kommun och menar att kommunen vill skapa en attraktivare och mer 
hållbar stad där förtätning kan vara en nyckel. Förtätning bidrar till skapandet av nya 
bostäder som ska uppföras i olika upplåtelseformer, för att på så sätt skapa en mer ”kreativ” 
stadsmiljö (Örebro kommun, u.å, 18 -19). Enligt Örebro kommuns handlingsplan och 
introduktion för stadens byggande framgår det att en förtätning av staden inte kommer 
drabba parkområden inom Örebro, kommunen skriver ”I stadens innerstadsnära områden 
ska en förtätning ske med samma respekt för den befintliga bebyggelsen som i innerstaden. 
(…) Byggnationen i den här zonen bör i första hand ske genom att bebygga på ineffektivt 
använd mark, inte genom att bebygga parker” (Örebro kommun, d, 2014, s. 39). 
Kommunen vill även visa hänsyn till kulturvärden inom staden och stadens äldre 
industriområden som planeras för bostadsutveckling. Kommunen vill minska asfaltytorna 
för att istället tillföra mer grönska inom staden. Enligt handlingsplanen ska även en mer 
stadsmässig miljö utvecklas för att skala ner kvarter och bidra staden med bland annat fler 
torg och alléer (Örebro kommun, d, 2014, s. 45). Örebro kommun har de senaste åren vunnit 
flera utmärkelser som är kopplade till stadens utveckling. Bland annat utnämndes Örebro 
kommun till Årets stadskärna 2015, där juryns motivering riktade sig mot Örebro kommuns 
arbete gällande trygghet, trivsel och tillgänglighet (Braun, 2015). Vidare har Örebro 
kommun bland annat vunnit utmärkelserna: Sveriges bästa miljökommun för år 2015, 
Sveriges kvalitetskommun för år 2013, Årets fastighetsägare för år 2013 (kommunala 
bostadsbolaget ÖBO), Årets frilufts-kommun för åren 2012, 2013 och 2014 samt Årets 
förebyggande kommun för år 2012 (Örebro kommun, c, 2015). 
 

4. TEORI 
 
Nedan ska jag förklara den litteratur som för uppsatsen har varit mest relevant. Urvalet har 
gjorts utifrån det empiriska materialet för studien. Teorierna kommer att hjälpa mig att förstå 
och utveckla det empiriska materialet för att på så sätt besvara studiens syfte och 
frågeställning. De teorier som avsnittet kommer att beröra är stadsattraktivitet, platsidentitet, 
segregation samt medias samhällspåverkan.  
 

4.1 Stadsattraktivitet 
Jane Jacobs är en av de författarna som jag har valt att utveckla min teori kring attraktivitet 
på. Jane Jacobs var till en början skribent som sedan blev en välkänd arkitekt- och 
stadsplaneringskritiker. År 1961 skrev hon boken; The Death and Life of great American 
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cities. Litteraturen blev hennes genombrott som kritiker inom ämnet för samhällsplanering i 
vilken hon förklarade hur olika brister inom städer kan uppstå, samt vad som krävs för att en 
stad ska uppnå mångfald. Jag har valt att använda mig av Jacobs teorier och perspektiv på 
villkor för att uppnå mångfald samt hennes perspektiv på vad som händer när dessa villkor 
inte uppnås. Liknelsen som jag vill dra mellan Örebro stad och Jacobs analys av 
amerikanska städer är perspektivet på stadsattraktivitet och mångfald inom staden. Dock bör 
det nämnas att Jacobs litteratur skrevs för 55 år sedan, därför valde jag även att läsa Max 
Page and Timothy Mennels litteratur Reconsidering Jane Jacobs som skrevs år 2011, i 
vilken Jane Jacobs teorier granskas och omprövas. Roland Anderssons studier kommer att 
gemensamt med Jacobs utvecklas i studien. Roland Andersson är sedan tidigare 
nationalekonom vilket genomsyrar hans litteratur, Andersson skrev år 1998 boken Attraktiva 
städer – En samhällsekonomisk analys och har tillsammans med Svante Mandell och Mats 
Wilhelmsson år 2015 skrivit boken Så skapas attraktiva städer. Båda böckerna handlar om 
stadsutveckling och stadsattraktivitet i kombination med ekonomi och kommunala resurser. 
Litteraturerna gav en god inblick i den ekonomiska frågan bakom skapandet av attraktiva 
städer samt förståelsen för hur attraktiva städer kan utvecklas och varför. Litteraturerna är 
skrivna utifrån svenska städer med inslag från främst amerikanska städer, samt att 
litteraturen Så skapas attraktiva städer i många fall saknar kopplingen till olika 
socioekonomiska bakgrunder, något som jag kommer att ta hänsyn till i min 
kunskapshämtning. En teori om attraktivitet utgör möjligheten att förstå vad som gör att 
människor attraheras till att besöka vissa städer samt hur mångfalden inom staden kan 
utvecklas och bestå. Teorin kommer även att utvecklas med hjälp av Stadskontorets 
granskningsrapport från 2012. Där perspektiv på markvärde och markanvändning kommer 
att förklaras. Teorin för stadsattraktivitet ska bidra till fördjupad förståelse för hur Örebro 
kommun arbetar med attraktivitet och varför attraktiviteten inom staden är viktig i 
kombination med utvecklingsområden. 
 Jane Jacobs redogör i sin litteratur The Death and Life of great American cities för vilka 
villkor som en stad bör uppfylla för att uppnå mångfald. Utifrån Jacobs analys ska totalt fyra 
villkor uppfyllas och skötas för att tillståndet ska uppfyllas (Jacobs, 2004, s. 176). Villkoren 
innebär: 
 

1. Behovet av blandade primära funktioner. 
2. Behovet av små kvarter. 
3. Behovet av äldre byggnader. 
4. Behovet av koncentration. 

 
Dessa fyra villkor skapar tillsammans möjligheten för att uppnå mångfald (Jacobs, 2004). 
Jacobs första villkor innebär att en stad behöver ett blandat urval av primära funktioner som 
innefattar mötesplatser och serviceområden. Jacobs syfte med villkoret är att invånarna skall 
lockas av stadens funktioner under dygnets alla timmar, för att på så sätt skapa en stad i liv 
och rörelse (Jacobs, 2004, s. 188). Enligt Jacobs andra villkor för mångfald förklarar hon att 
en stads mångfald är i behov av små kvarter. Villkoret behövs för att öka chansen för att 



27 

möten mellan invånare skall öka samt att det bidrar till en konstant rörelse av människor 
inom mindre kvarter där tvärgatorna ligger tätt (Jacobs, 2004, s. 176). Små kvarter som leder 
till möten och rörelse inom staden bidrar i sin tur till en gemensam trygghet bland invånare 
och besökare inom en stad (Jacobs, 2004, s. 79). Jacobs tredje villkor för mångfald innebär 
att en stad behöver en god blandning mellan äldre och nyare byggnader för att alla 
människor ska kunna trivas inom staden. Enligt Jacobs behövs äldre byggnaderna parallellt 
med nyare byggnader inom en stad för att skapa ekonomiska möjligheter för mer eller 
mindre ekonomiskt beroende hyresgäster och köpare. Eftersom äldre byggnader ofta är 
mindre kostsamma med undantag för högre omkostnader och reparationer (Jacobs, 2004, s. 
176, 221). Jacobs menar att boendekostnaderna mellan äldre- och nyare byggnader utgör 
stora skillnader. Då de nybyggda bostadshusen till skillnad från äldre byggnader är mer 
kostsamma vid utgångspriset samtidigt som omkostnaderna är låga. Därav menar Jacobs att 
en variation av äldre och nyare byggnader är viktig för att skapa en god socioekonomisk 
blandning inom staden, som gynnar både invånare och entreprenörer (Jacobs, 2004, s. 176, 
221). Jacobs fjärde och sista villkor för mångfald innefattar stadens behov av en befolkning 
utifrån lämplig storlek. Behovet av koncentration innebär att rörelsen skall ske kontinuerligt 
och växlande inom staden och dess olika områden. Jacobs menar att en stad behöver 
koncentration av både invånare, turister och pendlare, där villkoret uppfylls genom en 
växlande och kontinuerlig rörelse inom staden, där fler människor kan mötas (Jacobs, 2004, 
s. 230). 
 Jacobs fyra villkor bidrar tillsammans till stadens mångfald och utveckling. Jacobs 
menar även att en stad som saknar mångfald är en döende stad (Jacobs, 2004, s. 170). Jacobs 
villkor kan tillsammans ses som villkor för en ökad attraktivitet för staden. Max Page och 
Timothy Mennel har skrivit Reconsidering Jane Jacobs i vilken det framgår att Jacobs 
villkor för mångfald inte ska förbjuda eller motverka städers planering. Författarna 
förstärker och påminner om Jacobs tankar kring egen analys för städers utveckling och vår 
iakttagelseförmåga för hur kommunen ska skapa en autentisk bebyggelse (Page & Mennel, 
2011). För att skapa mångfald bör förståelsen för stadsattraktivitet ytterligare förklaras. 
Kenneth Olwig beskrev i sin analys i riksantikvarieämbetets rapport att begreppet 
attraktivitet motsvarar engelskans amenity. Olwigs begreppsförklaring av ordet är; det 
estetiska värdet och attraktionskraften av fastigheter, där attraktivitet resulterar i fysisk- eller 
materiell bekvämlighet samt en plats eller ett område som bidrar till komfort, bekvämlighet 
och/eller en attraktiv omgivning för så väl invånare som besökare (Olwig, 2005, s. 18). 
 Om definitionen för amenity jämförs med Jacobs villkor för mångfald kan man se vissa 
likheter mellan begreppet och Jacobs teori, där variation av byggnation, trygghet inom 
staden och möjliggörandet för möten står i fokus. Roland Andersson m.fl. har skrivit boken 
Så skapas attraktiva städer i vilken han bland annat beskriver vikten av attraktiva och 
behagliga fasader. Där områden med en trivsam, renlig och vacker fasad och bebyggelse 
bidrar till bättre stadsmiljö (Andersson m.fl., 2014, s. 62). En arkitekt skulle enligt 
Andersson framhäva att betydelsen av attraktiva städer innebär att en stad måste förses med 
stilfulla byggnader och stadsrum (Andersson m.fl., 2014, s. 10).  
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 Roland Andersson har även skrivit litteraturen Attraktiva städer – En 
samhällsekonomisk analys i vilken han diskuterar en hypotes om att det som gör en plats 
attraktiv skulle kunna påverkas av stadens tillväxt och storlek, ”där större städer är bäst och 
vackrast” (Andersson, 1998, s. 14). Dock förklarar inte det varför en stad har blivit just 
”störst” och ”bäst”. Andersson beskriver två definitioner för hur stadens attraktivitet kan 
uppnås. Den första definitionen för förhöjd attraktivitet är att stadsattraktiviteten ökar i takt 
med att exempelvis bostadssituationen förbättrats för vissa, även om den har försämrats för 
andra (Andersson, 1998, s. 71). Den andra definitionen innebär att attraktiviteten förbättras 
genom att ansvariga för planeringen av staden medvetet fokuserar på en viss grupp inom 
samhället, där gruppen exempelvis kan bero av försämrad socioekonomisk bakgrund 
(Andersson, 1998, s. 81). Andersson menar dock att stadens attraktivitet kan vara svår att 
definiera eftersom det handlar om invånares prioriteringar (Andersson, 1998, s. 71). 
 Därav har Andersson funnit sju stycken ”komparativa fördelar” som kan bidra till varför 
staden är mer eller mindre attraktiv. Andersson menar att en stad bör ha ett gott (Andersson, 
1998, s. 16): 
1. Naturgivet fysiskt kapital samt vackra vyer. Med naturgivet fysiskt kapitalet innebär 
stadens naturtillgångar, för Örebros del skulle dessa naturtillgångar innebära exempelvis 
Örebros parktillgångar, Svartån och sjön Mälaren. 
 2. Realkapital som innebär exempelvis el- och värmeförsörjning och bostadsbeståndets 
kvalitet, storlek och läge.  
3. Humankapital/socialt kapital som innebär att invånare innehar kompetens inom olika 
områden samt att stadens utbildningsmöjligheter är breda. 
4. Hälsokapital som innebär att staden skall motverka lång arbetslöshet och sociala problem 
samt erhålla god hälso- och sjukvård. 
5. Kulturellt kapital som innebär att staden bör erbjuda invånarna kulturella upplevelser i 
form av teater, museer och kulturella evenemang.  
6. Trygghetskapital som innebär att alla i staden skall känna säkerhet såväl i sina hem som 
på offentliga platser. 
7. Relationskapital som innebär att människor skall oavsett avstånd och plats kunna skapa 
relationer och mötas. 
 
Kenneth Olwigs, Jane Jacobs och Roland Anderssons olika beskrivningar av amenity, 
mångfald och attraktivitet innehar likheter mellan deras syner på variation av byggnationer, 
trygghet inom staden och möjligheter för möten mellan människor. Andersson förklarar 
även att en stad är levande och i ständig förändring, därav bör balansen mellan utbud och 
efterfrågan vara stabil. Andersson menar även att kommunen bör sköta en kontinuerlig 
kontakt med invånare för att förstå stadens utvecklingsmöjligheter utifrån invånarnas behov 
och prioriteringar. (Andersson, 1998, s. 79). Enligt Nyström & Tonell har planering av 
stadens bebyggelse hittills varit svår att anpassa efter vardagslivet i staden. Liksom 
Anderssons syn på svårigheten att definiera begreppet attraktivitet på grund av invånarnas 
olika prioriteringar, menar Nyström & Tonell att det är svårt att veta vad planeringen ska gå 
efter. Nyström & Tonell förklarar samtidigt att en människa behöver välfärd, trygghet och 
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frihet, vilket måste föras in i planeringen av staden (Nyström & Tonell, 2012, s. 234). Enligt 
Andersson menade Edward Glaeser att kostnader för en fastighet inte enbart bestäms av 
fastighetens standard och kvalitéer, utan kostnaden beror även av omkringliggande primära 
funktioner som lyfter upp fastighetens markvärde genom kultur och trivsel (Andersson m.fl., 
2014, s. 56). Vid analysering av attraktivitet bör en förklaring kring markvärde även 
diskuteras.  
 Nyström och Tonell menar att markvärdet i relation till avkastningsförmågan avgör 
markanvändningen, under förutsättning att marknaden kan avgränsas för olika aktörer så 
som affärsmän och bostadskonsumenter (2012, s. 42). Platsens geografiska läge är viktigt 
för markvärdets prisutveckling, på grund av att vissa lägen innehar ett större utbud av 
lägesegenskaper och primära funktioner som på så sätt gör området mer attraktivt i 
förhållande till god infrastruktur och kollektivtrafik. Platsens markvärde ökar även i takt 
med att marken ska och blir bebyggd (Stadskontoret, 2012, s. 12). En kommuns markvärde 
kan påverkas genom att kommunen har möjlighet att bland annat styra markanvändning och 
storleken av byggrätterna. En kommun kan ta ut anslutningsavgifter och på så sätt påverka 
ekonomin och planeringen av en plats samt byggnationens totala kostnader. Samt att en 
kommun kan placera ut kommunal service och primära funktioner så som barnomsorg, skola 
och kollektivtrafik i nära anslutning till området för att på så sätt påverka markvärdet inom 
ett område (Stadskontoret, 2012, s. 24). Där särskilda intressegruppers (så som pensionärer, 
studenter, barnfamiljer med flera) betalningsvilja är avgörande för områdets och 
markvärdets utveckling i kombination med platsens lokalisering (Stadskontoret, 2012). Ola 
Nylander arbetar som professor vid Chalmers tekniska högskola och förklarar att 
bostadsbebyggelsen inom större svenska städer den senaste tiden har minskat, vilket delvis 
har berott på att de större städerna saknar byggbar mark. Författaren menar även att det kan 
bero på att tillgänglighetsprocesser är besvärliga och drar ut på tiden (Nylander, 2014, s. 1). 
Nylander menar att bostadsbyggandets hittills låga nivå har medverkat till en bostadskris då 
konkurrensen mellan bostadssökanden ökar, samtidigt som priserna för nyproducerade 
bostäder ökar (Nylander, 2014, s. 4). Nyström och Tonell förklarade att markvärdena för 
byggnationer är som högst i centrum, men avtar ut mot stadens periferi, med undantag för 
förorter som enligt författarna beskrevs som lokala centrumbildningar, vilka erhöll ett högre 
markvärde (2012, s. 42). 
 Om markvärdet är högt och efterfrågan är stor menar Roland Andersson att det är mer 
lönsamt att bygga högre hus med fler våningar för att maximera markytans markvärde för att 
i så stor grad som möjligt motsvara utbudet med efterfrågan. Vilket sedermera innebär ”Ju 
större efterfrågan, desto högre markpriser” (Andersson, 1998, s. 63) Markvärden är idag 
avgörande för hur en plats används och varför. Stadskontorets rapport visade på att flera 
byggnadsföretag efterfrågar kommunalmark oavsett om de redan äger egen mark. 
Byggherren skapar idéer, söker en passande mark och gör sedan ett förslag om exempelvis 
bostadslösningar till kommunen. Byggherren försöker via översiktsplaner och detaljplaner 
skaffa sig en uppfattning om hur kommunen vill att staden och området ska utvecklas 
(Stadskontoret, 2012, s. 99). Kommunen som säljer marken till byggherren förväntar sig 
även att byggherren skall delta i samhällsbyggandet, något som enligt stadskontorets rapport 
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lönar sig för byggherren då byggherren ofta är med och bekostar delar av planarbetet, vilket 
medverkar till att området har chans att öka i status, vilket förbättrar markvärdet och 
avkastningen (Stadskontoret, 2012, s. 100). Enligt rapporten har hyresrätter blivit intressanta 
att bygga för byggnadsherrar, något som sedan tidig tidigare har varit mindre attraktivt 
(Stadskontoret, 2012, s. 101). Enligt stadskontoret har hyresrätter ökat i attraktivitet 
eventuellt på grund av att bostadsformen kan ses som en mindre riskfylld och dyr affär för 
konsumenten (Stadskontoret, 2012, s. 102). Samt att byggnadsherren vid nybyggnationer 
kan sätta högre hyror än bruksvärdet, där materialkostnader och arbetskraftskostnaderna vid 
konkurrens kan driva upp priset. Även det nya hyressystemet från 2010 som medverkade till 
att allmännyttans dominerande roll inom hyresbostäder borttogs medförde att privata bolag 
trädde in i diskussionen kring hyresrätter (Stadskontoret, 2012, s. 102).  
 Vid större kommuner där konkurrensen om kommunens mark är hög har kommunen 
inrättat tävlingar så kallade anbudstävlingar, enligt stadskontorets undersökning kan dessa 
tävlingar vara negativa för mindre byggherrar då tävlingen är förknippad med ekonomisk 
möjlighet samt att tävlingen kan ta lång tid. Stadskontoret menar även på att 
anbudstävlingarna involverar ett bästa pris för marken vilket kan innebära att en 
byggnadsherre med en bra bostadslösning nedprioriteras på grund av priset (Stadskontoret, 
2012, s. 105). Anbudstävlingarna eller andra former av tävlingar gällande byggnationer kan 
dock enligt stadsbyggnadskontorets rapport vara problematisk då tävlingarna ofta i 
jämförandet mellan bidragen saknar en uppföljningsprocess och utvärdering (Stadskontoret, 
2012, s. 103). Det är vanligt att kommunen ofta ställer krav i tävlingarna och det tillhör inte 
ovanligheten att kommunen säljer marken tillsammans med detaljplanen som ofta skapar 
mindre flexibilitet för byggherren (Stadskontoret, 2012, s. 105). Vid anbudstävlingar bjuder 
ofta byggherrar över varandras bud till ett pris som ofta går att förhandla om senare. Det 
bidrar ofta till att prisnivån ökar i särskilt attraktiva områden (Stadskontoret, 2012, s.109).  
 Ett byggprojekt kan pågå under flera år från idéprocess till inflyttning. Den långtgående 
planprocessen kan medverka till osäkerhet för den framtida utvecklingen inom 
bostadsmarknaden där en längre planprocess kan bidra till höga räntekostnader för 
byggherren. Det här är problematiskt då en lång planprocess är svårfinansierad av mindre 
företag vilket medverkar till att utbudet av bostäder minskas då färre företag kan bygga 
(Stadskontoret, 2012, s.22). Vid förståelse av markvärde inom städer bör allmännyttan 
förklaras. Allmännyttan anordnades för att tillhandahålla en prisvärd och hållbar bostad för 
alla människor samt bidra till ett boinflytande bland hyresgästerna (SABO, u.å.). 
Allmännyttan innefattar de kommunala bostadsbolagen som sedan år 2011 skall bedriva sitt 
företagande på ett affärsmässigt sätt med samhällsansvar. Enligt SABO, som betyder 
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, är antalet hyreslägenheter inom Sverige fördelade 
50/50 mellan privata- och kommunala bostadsbolag (SABO, u.å.). Allmännyttiga 
bostadsföretag ska skapa bostäder av god kvalité för alla samt ta hänsyn till olika 
bostadsformer och olika utbud. Allmännyttan ska erbjuda bostad till alla oavsett ekonomisk-
, social- eller etisk bakgrund, därav ingår även ett samhällsansvar inom allmännyttan för att 
på så sätt upprätthålla möjligheten att skapa en bostad för alla (SABO, u.å.). 
Bostadsföretaget skall ha som utgångspunkt att alltid agera på ett långsiktigt och seriöst sätt 
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för att utifrån företagets egen position utgå från affärsmässiga principer. Roland Andersson 
menar att storstäderna idag inte uppfyller bostadspolitikens mål med att ge en god bostad 
med minimistandard åt alla (Andersson m.fl., 2014, s. 98). Utifrån den nya lagen kring 
affärsmässighet får kommunen inte bistå allmännyttan med särskilda ekonomiskt gynnande 
fördelar (SABO, u.å). Sedan den nya lagen 2011 har hyressättningsreglerna förändrats där 
allmännyttan nu inte längre ses som en kontrollhyra för privata hyresvärdars hyressättningar 
och höjningar. Dock finns det en överenskommelse om att en ny hyressättningssystematik i 
förhållande till en lägenhetens bruksvärde skall bearbetas fram.  
 

4.2 Platsidentitet 
Litteraturen People and place skrevs år 2002 av Lewis Holloway och Phil Hubbard, i vilken 
platsens betydelse för individen är en central del i litteraturen. Jag har valt att utnyttja 
kunskapen som teori för platsidentitet då Holloways och Hubbards studie är djupgående och 
aktuell. Jane Jacobs villkor för mångfald kommer även att behandlas i teorin för 
platsidentitet. Tomas Eriksson har tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige och JM AB 
år 2012 skrivit rapporten Trygghet i boende i vilken författarna har analyserat trygghet inom 
svenska städer. Rapporten som är politiskt och religiöst obunden kommer att bidra studien 
med viktig förståelse för individens trygghet och känslor för en plats. 
 I föregående avsnitt har det diskuterats att en plats attraktivitet spelar stor roll för 
platsens markvärde och intresse för att utveckla området, men varför är vissa platser mer 
eller mindre intressanta än andra? Birgitta Henecke och Jamil Khan menar att invånares 
upplevelser och ståndpunkter främst utgår från invånarens eget behov och intresse, vilket 
givetvis påverkar vad de väljer att värna om. Platsidentitet är ett begrepp som kan 
sammanfattas som en relation mellan personen och platsen, där känslorna för en plats kan 
bero på sociala aspekter. Där sociala aspekter i många fall kan bottna i gemenskap och 
svårigheter att förändra sin situation. Jane Jacobs beskrev i sin text att gemenskapen kan ses 
som ett ideal inom samhällsplaneringen där hon förklarar att människor som har någonting 
gemensamt ofta har mycket gemensamt (Jacobs, 2004, s. 164). Jacobs beskrev att känslan att 
ha mycket gemenskapen inom ett område vanligen utvecklas inom mindre områden och 
inom periferin. Anledningen till det är att valmöjligheten för olika intressen och personer är 
mindre i exempelvis förorter och mindre städer (Jacobs, 2004, s. 164). 
 Kulturplanering handlar enligt Lundberg om en plats DNA. Kulturen i kulturplanering 
innebär kommunikation och mänsklig utveckling som Lundberg vill sammanfatta i ordet 
livskvalité (Lundberg m.fl., 2010. s, 9). Det handlar om att särskilt skapa kulturella och 
kreativa aktiviteter inom underutvecklade områden för att bygga upp dessa områden och 
platser för att på så sätt skapa trivsel, innovation och intresse för platsen (Lundberg m.fl., 
2010. s, 6). Lundberg menar att kulturplanering kan vara kostsam men att resultatet är långt 
mycket bättre och större än det ekonomiska, eftersom det kulturella i stadsplaneringen 
skapar nödvändiga förutsättningar för exempelvis mänsklig utveckling (Lundberg m.fl., 
2010. s, 7). Utgångspunkten för kulturplanering är livskvaliteten samt vad man som boende 
inom en stad vill ha och behöver. De kulturella resurserna som ingår i kulturplaneringen 
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innefattar konst, kulturella näringar, kreativa näringar och immateriella värden. Där konst 
innefattar bland annat teater, musik, kulturarv. Kulturella näringar innefattar litteraturer, 
kreativa näringar innefattar arkitektur, design, film och turism och immateriella värden 
innefattar religion och traditioner. Kulturplanering handlar om att ta till vara på dessa 
kulturella resurser och inkludera dem i en god samhällsplanering för att på så sätt bidra till 
en ökad livskvalité och identitet inom staden (Lundberg m.fl., 2010. s, 9). 
 Thomas Eriksson har skrivit boken Trygghet i boende och framhåller tryggheten i 
boendet och i staden som en viktig del i en människas sociala livssammanhang och boende 
(Eriksson, 2012, s. 11). Eriksson understryker att gatan ska kunna överblickas av flera 
människor för att likt Jacobs andra villkor frambringa en gemensam trygghet inom området. 
Eriksson menar även att ett område måste vara enkelt att orientera sig inom och gatan skall 
vara av god skötsel för att motverka utvecklingen av broken windows (Eriksson, 2012, s. 
80). Med broken windows menas att en god skötsel av bebyggd miljö motverkar risken för 
brott i det allmänna rummet (Eriksson, 2012, s. 18). Tryggheten i planeringen är även enligt 
Jacobs en central del i samhällsplaneringen, enligt Jacobs andra villkor, som förklaras på 
sida 26, bidrar uppfyllandet av små kvarter till tryggheten inom staden. Tryggheten som 
uppstår i det andra villkoret utgörs av möjliggörandet för möten mellan människor och 
möjligheten att enkelt byta riktning inom små kvarter (Jacobs, 2004, s. 213). Jane Jacobs 
framhåller vikten av att funktionerna inom staden skiljs åt för att skapa allmänna och privata 
områden. Dessa geografiskt avskilda rum gäller för funktioner placerade vid exempelvis 
bostad, arbete och service, vilket gör att individen passerar de geografiskt avskilda rummen 
under flertalet tidpunkter på en vecka, vilket bidrar till fler möjliga möten mellan människor 
som skapar känslor av trygghet och sällskap (Jacobs, 2004, s. 213). Eriksson förklarar att 
individer ofta känner sig otrygga i rum med färre människor. Enligt författaren bygger 
människors rädslor på oron för att hamna i mörka, tomma, oöverskådliga och instängda rum 
med rädsla för att möta främlingar, där bilden av den fruktade främlingen är ett hot som 
beter sig avvikande eller annorlunda på en plats (Eriksson, 2012, s. 40). Eriksson förklarar 
att känslan av att ha kontroll över situationen medverkar till tryggheten för individen 
(Eriksson, 2012, s. 40). Eriksson beskriver även att trygghet och säkerhet, liksom oro och 
rädsla är olika saker. Trygghet menar Eriksson förklarar känslan av en känslomässig 
dimension i en riskbedömning. Till skillnad från att vara trygg innebär begreppet säkerhet 
en avsaknad av den känslomässiga dimensionen och handlar istället om riskbedömningen 
(Eriksson, 2012, s. 34). Att känna rädsla innebär en känslosam platsbetingad känsla som 
inte kontrolleras av förnuftet, medan begreppet oro innefattar känslan om risken att 
någonting ska eller kan hända (Eriksson, 2012, s. 33). Eriksson förklarar att trygghet och oro 
kan summeras in i fyra olika dimensioner, Allmän oro för brott, konkret oro för brott i det 
egna bostadsområdet, rutinaktiviteter och altruistisk oro. Dimensionen för allmän oror för 
brott innebär att en individ känner sig otrygg inom individens hela livsvärld. Dimensionen 
för konkret oro för brott i det egna bostadsområdet innebär att bostadsområdet är 
utgångspunkten där brotten eventuellt ska ske. Dimensionen för rutinaktiviteter innebär att 
individen känner oro för pendlingsaktiviteter utanför sitt bostadsområde och slutligen 
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altruistisk oro innebär att individer oroar sig för att medlemmar i dennes kontaktnät ska 
drabbas för brott (Eriksson, 2012, s. 35). 

Herm m.fl. menar att tidigare forskning visar att leveransen av trygga och funktionella 
samhällsmässiga funktioner påverkar invånares tillit och trygghet inom samhället. Det vill 
säga om det politiska systemet levererar god sjukvård, bostäder, arbetar för rättvisa och 
trygghet i samhället och så vidare kommer förtroende för det politiska systemets att öka 
vilket medför känslor av en gemensam trygghet och trivsel inom samhället (Hjerm m.fl., 
2015, s. 16). Hjerm, Lindgren och Nilssons resonemang överensstämmer därför med Jacobs 
och förtydligar att behovet av att de primära funktionerna ska vara av god funktion för att 
bidra till ett stärkt politiskt förtroende (Hjerm m.fl., 2015, s. 15). Enligt Lilja och Pemer kan 
fördelningen av geografiska platser med viss fördel avdelas efter exempelvis ålder vilket 
medverkar till en plats identitet. Platsens identitet bidrar till chansen att individerna kommer 
att ha mycket gemensamt. Där äldre människor lever i ett område tillsammans med äldre och 
studenter lever i närhet till andra studenter. Genom det kommer platsens identitet att öka och 
möten kommer att utvecklas (Lilja & Pemer, 2010, s. 23). Egeland och Johannisson beskrev 
att en relation mellan plats, kultur och identitet uppstår då dessa sammankopplas vid 
bildandet av ett gemensamt kulturellt rum (Egeland & Johannisson, 2003, s. 11). Enligt 
Egeland och Johannisson är kulturarv ett bra exempel på hur en plats kan bli område för 
kulturhistoria som på så sätt blir platsbunden (Egeland & Johannisson, 2003, s. 77). 
Platsidentitet kan för olika människor se olika ut, H.M Proshansky beskrev platsidentitet 
som olika dimensioner av individen själv som definierar dennes identitet i relation till den 
fysiska miljön genom flera olika mönster av bland annat ideal, mående, värderingar, mål, 
beteende och kunskaper i koppling till området (Kyle m.fl., 2004, s. 214). Proshanskys 
förståelse för begreppet platsidentitet innebär alltså att en plats kan vara starkt förknippad till 
en individens identitet genom till exempel en känsla eller ett minne, men även värderingar 
eller intresse för materiella objekt så som stadens struktur eller byggnader. Proshanskys 
beskrivning av begreppet överensstämmer även med gransknings- och debattprogrammet 
Agenda som sändes av SVT år 2013 i vilket det framgår att valet av bostadsplats i många 
fall är kopplat till individens egen identitet (SVT, 2013). Ove Sernhede är professor i urbana 
studier och uttalar sig i programmet där han vidhåller att platsism är ett allt vanligare 
begrepp som innebär att en geografisk plats bidrar till att påverka vår identitet. Sernhede 
menar att boplatsen kan vara något som individen skäms över och tvärt om (SVT, 2013).  

På sida 27 förklarades vikten av en blandad bebyggelse utifrån Jacobs tredje villkor för 
mångfald. Där kostnaderna för ett område som mestadels uppförts av nybyggda byggnader 
kommer att betalas med höga hyror och räntor (Jacobs, 2004, s. 215). Det framgår även att 
Jacobs funnit att många invånare inte är i behov av nybyggda lokaler, hon beskriver 
problemet som att kostnaderna för bostaden eller lokalen inte är värt priset (Jacobs, 2004, s. 
221). Därför framhåller Jacobs att en stad behöver en blandad bebyggelse av nytt och 
gammalt för att skapa möjligheter till utvecklandet av en blandad population, där 
kostnaderna för lokaler och bostäder är varierande för att motsvara olika människors 
socioekonomiska kapacitet (Jacobs, 2004, s. 215). Jacobs fann att det finns både för- och 
nackdelar med nybyggda byggnader liksom med äldre byggnader, där äldre byggnader är i 
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behov av ett större återkommande underhåll samtidigt som nybyggda byggnader är mer 
kostsamma vid inköp eller i hyra (Jacobs, 2004, s. 221). Utifrån Jacobs resonemang krävs 
det att en stad innehar skillnader i den byggda miljön i form av nya och äldre byggnader, där 
byggnaderna samverkar med estetiska utseenden som skiljer sig från varandra med färg och 
form. Enligt Jacobs är dessa skillnader mycket viktiga för att staden ska upplevas som en 
tilltalande plats där arkitekturen bidrar till skapandet av en blandad och attraktiv stad 
(Jacobs, 2004, s. 253). En blandad stad kan enligt Jacobs bidra till att människor vågar vara 
sig själva (Jacobs, 2004, s. 257). En bristande blandning inom staden bidrar till en bristande 
mångfald som kan utgöra en negativ inverkan på staden i stort (Jacobs, 2004, s. 258). Roger 
Andersson m.fl. har skrivit antologin Mångfaldens dilemman - boendesegregation och 
områdespolitik i vilken de diskuterar boendesegregation och områdespolitik, och de menar 
att en hög koncentration av en och samma etniska grupp kan bidra till att individen upplever 
en lägre grad av social mobilitet samt starkare känslor av fattigdomsexponering inom 
området (Andersson, 2016, s. 47). I England bidrog etisk klustring enligt Andersson till en 
högre risk för arbetslöshet. Dock menar Andersson att mönstret mellan arbetslöshet och 
invandrare inte är lika tydligt. Forskning har visat på att det finns en lägre sannolikhet för 
unga med invandrarbakgrund som bor i etiskt klustrade områden att få en akademisk 
examen (Andersson, 2016, s. 48). Det kan bero på grannskapseffekter som innebär att 
individens egen utveckling och sociala potential påverkas av omgivningen och de boende i 
närheten. Granskapseffekter orsakas av segregering vilket studien kommer att ytterligare 
utveckla i nästkommande avsnitt. Professorn Ola Sernhede förklarade i intervjun med SVT 
att klyftorna inom större städer ökar, något som blir mer och mer problematiskt då samhället 
blir allt mer uppdelat i det urbana rummet. Det leder till att vissa områden blir mer eller 
mindre attraktiva (SVT, 2013). Enligt en amerikansk studie fann forskare samband mellan 
brottslighet och koncentration av socioekonomiskt missgynnade, etiska och 
invandrargrupper (Adman, 2016, s. 97). Mer om förståelsen av socioekonomiska faktorer 
och skillnader förklaras i avsnittet om segregation. 

 

4.3 Segregation 
Det här avsnittet kommer att förklara forskares syn på fenomenet segregation, avsnittet 
kommer även att beröra polisens arbete och miljonprogrammets konsekvenser. Roger 
Andersson har tillsammans med Åsa Bråmå och Jon Hogdal skrivit den forskningsbaserade 
studien Fattiga och rika – Flyttningar och segregationens dynamik i Göteborg 1990 – 2006, 
i vilken boendesegregeringen i Göteborg studeras och analyseras. Forskningsstudiens 
kunskap kommer att bidra till förståelse för segregation som teori. Jane Jacobs villkor för 
mångfald kommer även att behandlas i teorin för segregation. Den delade staden är en 
antologi som tar upp samhällets åtskillnader och dess processer. Antologin är skriven av 
professorer, docenter och forskare inom respektive ämne, vilket medför att författarna till 
boken har en bred kompetens och bidrar till förståelse för rumsliga åtskillnader inom 
svenska städer. 
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 Segregation är ett begrepp inom samhällsplaneringen som enligt Roger Andersson m.fl. 
beskrivs som en process där samhällets invånare är uppdelade från varandra. Segregation är 
idag ett problem som inom städer är alltmer förekommande (Andersson m.fl., 2009, s, 12). 
Ordet segregation innebär åtskillnad och vid en rumslig åtskillnad talar man om 
bostadssegregation (Andersson m.fl., 2009, s, 12). Bostadssegregation är enligt Andersson 
m.fl. en djup fråga som till största del handlar om rumsliga åtskillnader mellan invånarna 
utifrån variabler för klass och etnicitet (Andersson m.fl., 2009, s, 41), där grannskapet har 
stor betydelse på området. Författarna skriver: 
 

Blir man rikare av att bo bland rika och fattigare att bo bland fattiga? Får man lättare jobb om ens 
grannar är sysselsatta än om de är arbetslösa? Går det bättre i skolan om det går bra också för mina 
kamrater? Kort sagt: finns det en kontextuell effekt på olika slags prestationer och livssituationer i 
ungdoms- och vuxenliv? (Andersson m.fl., 2009, s. 2). 
 

Lena Magnusson-Turner står som redaktör för antologin Den delade staden i vilken hon 
håller med Anderssons m.fl. ovanstående citat då även hon ställer frågan om fattigare 
områden gör invånarna fattigare (Magnusson-Turner, 2008, s. 18). Magnusson-Turners fråga 
bottnar sig i segregeringens konsekvenser gällande grannskapseffekter som är ett begrepp 
med utgångspunkt i individens omgivning och det sociala nätverket. Per Strömblad menar 
att grannskapseffekter innefattas av kontextuella och kompositionella effekter, där den 
kompositionella effekten innebär befolkningssammansättningens påverkan på individen, och 
den kontextuella effekten innebär omgivningens och dess karaktärspåverkan på individen. 
Vilket innebär att grannskapseffekter kan påverka individer utifrån olika sociala världar som 
individen besöker (Strömblad, 2008, s. 164). Där en individ kan influeras av en geografisk 
plats och eller sociala relationer (Franzén, 2008, s. 37). Grannskapseffekter kan närmare 
delas upp som endogena, exogena och korrelerande effekter. Den endogena effekten handlar 
om beteenden och attityder inom ett grannskap som påverkar individen. De endogena 
effekterna påverkar individer genom socialisering där information och inspiration överförs 
mellan personer inom ett område. Dessa endogena effekter kan vara av drivande och positiv 
karaktär, men de kan även vara av passiv och negativ karaktär (Andersson m.fl., 2008, s. 
45). Exogena effekter däremot innefattar egenskaper inom ett grannskap som inte är 
påverkningsbara, så som hudfärg och/eller kulturmönster. De exogena effekterna uppstår då 
individen själv upplever att grannskapet är mer eller mindre tryggt, och väljer därför att 
undvika eller ansluta sig till grannarna som innehar dessa icke påverkningsbara egenskaper 
(Andersson m.fl., 2008, s. 45). Sistnämnda effekten är korrelerande effekter som innebär 
gynnande och missgynnande omständigheter som kan drabba alla som bor inom ett 
bostadsområde. Effekterna kan uppstå som följd av den strukturella omgivningen, 
exempelvis på grund av områdets struktur, tillgänglighet och kvalité, där invånare utifrån 
gemensamma omständigheter samlas inom ett och samma område (Andersson m.fl., 2008, s. 
45). 
 Enligt Andersson m.fl. kan segregation även delas in i tre kategorier; demografisk, 
socioekonomisk och etnisk segregering (Andersson m.fl., 2009, s, 12). Andersson m.fl. 
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menar att socioekonomisk och etnisk segregering är de former av rumslig åtskillnad inom 
svenska städer som har studerats mest. Den socioekonomiska segregeringen kan 
sammanfattas som åtskillnader bland invånare på grund av resurs- och klassmässiga 
skillnader. Mats Franzén förklarar att det har diagnostiserats att just delade städer är främst 
drabbade av socioekonomisk segregation (Franzén, 2008, s. 41). Etisk segregering innebär 
att invånare som delar samma eller liknande etiska och trosmässiga föreställningar tenderar 
att samlas, åtskiljas och segregeras från invånare som saknar dessa kännetecken (Andersson 
m.fl., 2009, s, 12). Dock bör inte den demografiska segregationen förglömmas. Den 
demografiska segregeringen handlar om ålder och bostadstyper, där bostadstyp innebär 
bostadens storlek, funktion och bekvämlighet (Andersson m.fl., 2009, s, 12).  
 Lena Magnusson-Turner fann att det finns markanta skillnader mellan invandrarhushåll 
och svenska hushåll när det gäller boendeform, något som kan förklaras med hjälp av 
regionala variationer (Magnusson-Turner m.fl., 2008, s. 14). Utifrån hennes analys har det 
framkommit att hälften av alla invandrarhushållen bor i hyresrätt, medan en tredjedel av alla 
svenska hushåll bor i hyresrätt. Enligt Magnusson-Turner fann hon en tydlig skillnad mellan 
hur hushållstyperna användes, där ägandet av bostadsrätt ägdes av hälften av alla svenska 
hushåll i jämförelse med att en tredjedel av alla invandrarhushåll äger en bostadsrätt. 
Forskningsrådet Formas har år 2011 genomfört en forskningsöversikt för hållbarheten inom 
samhällsplaneringen i vilken författarna förklarar begreppet White flight som en utflyttning 
av den svenska medelklassen från områden som omfattas av minoriteter. White flight har 
bidragit till dagens bostadssegregering utifrån ekonomisk- och resursstarka personers 
bostadsval och flyttningsmönster (Formas, 2011, s. 24). 
 Roger Andersson m.fl. ifrågasätter den otillräckliga blandningen av bostäder, då 
bostäder i olika upplåtelseformer av varierande kostnader behövs. Författarna menar att höga 
bostadskostnader bidrar till oblandade områden, där välbärgade medborgare med en 
tillräckligt god ekonomi bor (Andersson m.fl., 2009. s, 46). En blandad struktur av olika 
bostadsformer och upplåtelseformer är enligt Roger Andersson m.fl. en viktig del i 
samhällsplaneringen för att uppfylla social blandning och motverka boendesegregation inom 
samhället. Andersson m.fl. hävdar att nybyggnation av hyresrätter kan ställa till med 
problem inom samhället. De förklarar att nyproduktion av hyresrätter endast utgör en liten 
del i det totala bostadsbeståndet, samt att nybyggnationer nästan alltid är kostsamma vilket 
medför att alla inte har råd, vilket även Jacobs fann i sitt tredje villkor för mångfald. 
Däremot menar Andersson m.fl. att nyproducerade byggnader kan bidra till stadens sociala 
blandning först om cirka 20 år då markvärdet och nyproduktionsvärdet har förändrats 
(Andersson m.fl., 2009. s, 46). I dagens läge menar Andersson m.fl., att nyproduktion av 
bostäder utgör en viktig del i möjliggörandet av att skapa flyttkedjor. Det är viktigt för att 
skapa rörelse i stadens hyresrättshierarki och möjliggöra boende för människor med olika 
socioekonomiska förutsättningar (Andersson m.fl., 2009. s, 46). Varje länk i en flyttkedja 
symboliserar en hyresgäst/bostadsägare och en hyresrätt/bostadsrätt, och ju högre upp en 
länk i kedjan blir ledig, desto större kan effekterna av en flyttkedja bli. Vid en flyttkedja 
uppstår en kedjereaktion av flyttningar, där nyproduktionen skapar utrymme för att en 
flyttkedja skall utökas eller inträffa. En flyttkedja slutar då flyttningarna inte längre skapar 
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lediga bostäder (Andersson m.fl., 2009. s, 46). Dock kritiserar Magnusson-Turner 
fenomenet flyttkedjor då hon menar att problemet gällande bostadsbristen inte avhjälps med 
hjälp av flyttkedjor. Hon menar att bostadsmarknaden är starkt segmenterad, både när det 
gäller socialt och geografiskt (Magnusson-Turner, 2016, s. 13). Magnusson-Turner förklarar 
att ”flyttkedjor inte rör sig lätt mellan olika geografiska områden eller olika typer av 
bostadsmarknader” (Magnusson-Turner, 2016, s. 13), vilket innebär att det inte sker några 
större förändringar i befolkningssammansättningen inom bostadsmarknader på grund av 
flyttkedjor.  
 Idag lider invånare inom större svenska städer av bostadskris, men under början av 
1900-talet befann sig Sverige i en mycket svår bostadskris, därmed påbörjades en diskussion 
angående det som kom att kallas Folkhemmet och det goda hemmet. Det goda hemmet 
innebar att samhället skulle ansvara för tryggheten och levnadsstandarden på individnivå 
(Magnusson-Turner m.fl., 2008, s. 14). I det goda hemmet innefattade bland annat goda 
bostäder för alla. Per Albin Hansson som år 1932 introducerade folkhemsbegreppet som: 
 

Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga 
styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras 
bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, 
samarbete, hjälpsamhet. (Żmuda-Trzebiatowska, 2012, s. 160, via Hansson 1982:227). 
 

Dock var Folkhemmet exkluderande gällande främst ras, då man skiljde på svenskar och 
invandrare (Molina, 1997, s. 74) därav är Folkhemmet ett av de grundläggande problemen 
till den etiska bostadssegregeringen (Magnusson-Turner m.fl., 2008, s. 14). Under 1960–
talet försökte bostadspolitiken arbeta bort bostadssegregeringen som uppstått genom att 
bygga bort bostadsbristen, trångboddheten och den låga standarden. Det ledde till att 
miljonprogrammet tog fart mellan år 1965 till 1974 (Magnusson-Turner m.fl., 2008, s. 15). 
Miljonprogrammet var en storskalig satsning där 1 000 000 nya funktionella bostäder av god 
kvalitet byggdes i olika byggnadsformer runt om i landet. Problemet med miljonprogrammet 
var dock att byggnationen inte hade kopplats till valet av plats. Flera av miljonprogrammets 
lägenheter var storskaligt och ensidigt byggda och förblev tomma då de placerats i en 
bristfällig omgivning (Magnusson-Turner m.fl., 2008, s. 15). Miljonprogrammet var därför 
ett tydligt exempel på att det finns ett samband mellan sociala förhållanden och bostadens 
omgivning (Magnusson-Turner, 2008, s. 15).  
 Ola Larsmo förklarade i sin bok Djävulssonaten – ur det svenska hatets historia att alla 
städer på olika sätt blir minnen. De minnen som präglar en plats kan komma från berättelser, 
värderingar och från en viss stämning. Larsmo beskrev vidare att det inom alla städer finns 
platser som drabbats av dessa minnen (Larsmo, 2007, s. 10). Tomas Eriksson instämmer 
med Larsmo genom att förklara att ryktesspridning är ett mycket omfattande problem och är 
svårt att åtgärda (Eriksson, 2012, 32). Lena Magnusson-Turner menar att mindre attraktiva 
områden som utsätts för ryktesspridning ofta karaktäriseras som storskaliga, anonyma och 
otrygga områden som innehar bristande service och kommunikationer (Magnusson-Turner 
m.fl., 2008, s. 19). 
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 Media kan även påverka vår livsstil genom vår känsla för att förändra vårt hem och 
identifiera oss med vårt hem. Något som även kan säga något om vår ekonomiska ställning 
till platsens betydelse. Med det menar Holloway och Hubbard m.fl. att tiden och pengarna 
som en person investerar i sitt hem tyder på att hemmet är mer än bara ett tak över huvudet 
(Holloway och Hubbard, 2001, s. 77). Hemmet förstås ofta som en plats där vissa personer 
och saker tillhör, vilket i sig kan skapa en social segregation. Ett hem skapas genom att 
avgränsas från personer som inte tillhör området vilket i sig skapar ett ”vi och dem” 
förhållande. Enligt Holloway och Hubbard m.fl. bestäms en människa inte bara utifrån kön, 
sexualitet, hudfärg, och social klass, utan personen bestäms även utifrån vad hen inte är 
(Holloway och Hubbard 2001, s. 77). Hemmet kan även ses som en rumsligt segregerad 
plats (Holloway och Hubbard 2001, s. 90), det har även blivit bevisat att människor blir 
stressade när gränserna till deras hem eller rumsliga område invaderas (Holloway och 
Hubbard, 2001, s. 96). 
 

4.4 Medias samhällspåverkan 
Avsnittet kommer att i korthet förklara medias samhällspåverkan och varför vissa områden 
stigmatiseras och omskrivs på ett mer ensidigt sätt än andra. Studien kommer att behandla 
kunskap från litteraturen Miljonprogram och media - Föreställningar om människor och 
förorter som är skriven av Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi. 
Avsnittet kommer även att ta upp kunskap från Stuart Hall som tillsammans med Chas 
Critcher, Tony Jefferson, John Clarke och Brian Roberts skrev boken Policing the chrises – 
Mugging the state and law & order. 

Enligt Ericsson, Molina och Ristilammi förklaras massmedia som en 
kommunikationsteknologi, som når allmänheten främst via radio, tv och dagspress och 
förmedlar ett budskap till omvärlden (Ericsson m.fl., 2000, s, 31). Massmedia beskrivs 
därför som en nyckelposition i det offentliga rummet som ofta bidrar till underlag för samtal 
(Ericsson m.fl., 2000, s, 32). Massmedia kan därför ha en tydlig roll för hur förutfattade 
meningar sprids från person till person, vilket kan vidareutveckla en mental segregering. 
Den mentala segregeringen innefattar en persons förutfattade meningar om exempelvis en 
kultur eller en specifik plats, vilket bidrar till ett upprätthållande av segregeringen inom 
staden (Ericsson m.fl., 2000, s, 36).  

Hall m.fl. förklarar att media inte rapporterar nyhetshändelser på ett naturligt sätt, idag 
sorteras nyhetsvärdet där massmedia väljer, utifrån vad som säljer lösnummer (Hall, 2013, s. 
56). Stuart Hall m.fl. förklarar att media känner till att de säljer bättre om nyheten handlar 
om offentliga personer eller om nationen som helhet. Nyheten bör därefter vara kopplad till 
en dramatisk händelse för att läsaren själv ska uppleva exempelvis humor, sorg och 
sentimentalitet, dock menar Hall m.fl. att nyheter med ett negativt budskap ofta har ett ökat 
nyhetsvärde (Hall, 2013, s. 56). Därmed strävar journalister enlig Hall m.fl. efter att uppnå 
två mål. De vill hitta extraordinära, dramatiska och tragiska omständigheter som utgör ett 
högt nyhetsvärde, samt att de vill finna och samla så många av dessa omständigheter som 
möjligt i samma nyhet, vilket höjer nyhetsvärdet och skapar en mer intresseväckande nyhet 
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(Hall m.fl., 2013, s. 57). Nyheter om brott i samhället påverkar även konsensus, som avgör 
vad som är rätt och fel. Brott och våldsamheter tillhör det negativa i vår konsensus eftersom 
lagen definierar det som en brottslig handling (Hall, 2013, s. 68). Hall m.fl. påpekar även 
vikten av att läsaren på något sätt ska kunna identifiera sig med nyheten. De menar att en 
händelse bara kan bli en meningsfull nyhet om den placeras i en rad sociala och kulturella 
identifikationer (Hall, 2013, s. 59). Nyheter som kantras av just en negativ konsensus kan 
ses som två nyheter, eftersom den brottsliga handlingen väcker läsarens känsla för oro inom 
samhället, samtidigt som nyheten bekräftar ett samförstånd med moralen i samhället (Hall, 
2013, s. 70). Enligt Hall m.fl. är våldet just nyckeln till vår negativa konsensus eftersom 
våldet representerar en kränkning av den utsatta personen samt att våld kan utövas var och 
när som helst. Författarna beskriver våldet som det största hotet mot individens egendom 
och mot staten, samt att våldet stör ordningen inom samhället. Därmed bedöms våldet som 
ett övertramp på vad samhällets konsensus utifrån vad lagrummen anser är negativt och fel 
(Hall, 2013, s. 70). 
 Författarna beskriver även hur våld kan rapporteras på olika sätt i media inom mindre 
områden. Hall m.fl. menar att mindre brottsliga handlingar gällande våld ofta förstoras i 
media då brottet ses som en potentiell nyhet med ett högre nyhetsvärde (Hall, 2013, s. 70). 
Enligt Hall m.fl. finns det bevis på att antalet nyheter om våld och brott generellt sett 
förekommer oftare i media (Hall, 2013, s. 75). Där rån och grövre brott inom media anses 
vara extraordinära nyheter som nås av en bredare publik (Hall, 2013, s. 73). Hall m.fl. menar 
även att dessa extraordinära nyheter inte glöms bort utan består under en längre tid i media 
och debatter, eftersom det är ett grövre övertramp på lagens ordnings- och rättsystem (Hall, 
2013, s. 74). Samt ett hot mot staten och individens egendom som beskrevs på föregående 
sida. Journalister är även medvetna om hur en brottslig handling skall vinklas i media för att 
skapa ett nyhetsvärde som slår högt bland samhällets läsare (Hall, 2013, s. 75). Författarna 
beskriver att en nyhet gällande ett misslyckat brott kan vinklas med en humoristisk riktning 
på nyheten där brottslingen görs till åtlöje. En nyhet som däremot handlar om ett fullbordat 
brott kan riktningen på nyhetsvärdet tydligt vara negativ (Hall, 2013, s. 75). Med den 
mediala spridningen inom samhället kan områden mer eller mindre vinklas för att höja ett 
nyhetsvärde. Nästkommande avsnitt kommer att behandla forskningens empiriska resultat i 
kombination med teorin för att besvara frågeställningarna. 
 

5. EMPIRI OCH ANALYS 
 
Avsnittet nedan kommer att analysera resultatet från den empiriska studien. Det vill säga 
kortare intervjuer, enkätsvar samt djupintervjuer. Det empiriska materialet som samlades in 
sammanställdes i Microsoft Excel och Microsoft Word för att med hjälp av qualitative data 
analysis och kodningarna ”Vi mot dem”, ”platsens betydelse” och ”individuella intressen” 
finna mönster och kopplingar i det empiriska materialet som sedan användes i analysen. Där 
Vi mot dem kommer att inkludera motståndet mot vissa områden inom Örebro. Kodningen 
för platsens betydelse baseras på resonemang gällande val av bostadsplats. Avslutningsvis 



40 

kommer kodningen individuella intressen att inkludera respondenternas svar gällande deras 
bostadssituation. Kodningen ligger till grund för resultatet, men kodningen kommer inte att 
strukturera upp avsnittet. Med hjälp av kodningen har jag i mitt sammanställningsarbete av 
intervjuerna och enkätsvaren sökt efter mönster som visar följande resultat. 
 

5.1 ”Ett delat Örebro?” 
Resultatet av pilotundersökningen visade att Vivalla var en plats som besöktes mer sällan. 
Jag valde därför att påbörjade min studie i Vivalla för att undersöka hur ett mindre urval av 
de boende inom Vivalla uppfattar bilden av området och områdets mediala bild. Jag kom i 
kontakt med en 46-årig man som förklarade att det viktigaste inte är att bygga om området, 
utan att påverka samhället till förändring. Han menade att Vivalla har stämplats med en svart 
bild, vilket han själv samtidigt håller med om. Han menar: ”I Vivalla finns det 5 procent 
dåliga människor som skapar problem för oss andra. Jag har aldrig varit med om att 
någonting händer här, trots det påverkas jag och vill inte att mina barn ska gå i Vivalla-
skolan” (man, 46 år, boende i Vivalla). Citatet medverkar till förståelse för hur 
kompositionella effekter kan påverka invånare inom Vivalla genom 
befolkningssammansättningen, så som förklarades utifrån Strömblad resonemang på sida 35, 
där befolkningssammansättningen kan ha en påverkan på individen utifrån olika sociala 
världar (Strömblad, 2008, s. 164). Även en 32-årig kvinna som bor i Vivalla bekräftade en 
liknande bild av otrygghet genom att hon efter 6 månaders bostadsletande nu ska flytta från 
Vivalla. Hon beskriver sin situation såhär:  
 

Förut var jag ute mer i Vivalla, men ryktena har blivit allt fler och de skrämmer mig. Skottlossningen 
från i somras skedde på parkeringen där jag brukade parkera bilen, men jag har sedan dess undvikt 
platsen. Jag är rädd för min egen och mina barn skull, det är därför jag flyttar. 
(Kvinna, 32 år, boende i Vivalla) 
 

Trygghet är något som påverkar oss alla i vår bostad. Thomas Eriksson menar att otrygghet 
handlar till största delen om upplevelser och känslor, och mindre om själva risken att 
påverkas av ett brott. Detta menar Eriksson är något som vi lär oss via vår uppväxt, 
erfarenhet, historier och media (Eriksson, 2012, s. 32). Även Holloway och Hubbard 
förklarade att social segregation kan uppstå inom bostaden, där den boende känner stress när 
den rumsliga närmiljön till bostaden invaderas (Holloway och Hubbard, 2001, s. 96). En av 
de kvinnliga respondenterna som jag mötte i Vivalla förklarade att hon har bott i Vivalla i 30 
år och att området inte längre är lika trivsamt som förr. Hon beskrev att renhållningen inom 
området var väldigt dålig, vilket kan hänga ihop med en svag platsidentitet, då människor 
som saknar känslor av identitet och unicitet i den byggda miljön har kopplats till ett sämre 
platsomhändertagna bland invånarna (Örebro kommun, a, 2015, s. 43). Kvinnan förklarade 
vidare att hon känner rädsla för att vara utomhus i området under kvällstid, detta eftersom 
hon en kväll omkring klockan 23:00 på natten fick en stor sten inkastad genom köksfönstret, 
kvinnan berättar:  
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I flera månader tänkte jag att det kommer hända någonting. Jag tog därför en mopp som jag vände upp 
och ned och klädde på kläder som jag ställde i köket mot en stol, så att det såg ut som att en människa 
satt vid köksfönstret. Jag har haft den stående där i 6 månader, så när jag kommer upp på morgonen blir 
jag rädd själv (skratt)”. 
(Kvinna, 67 år boende i Vivalla)  
 

Kvinnans lösning på situationen talar för att det finns stora problem inom Vivalla som 
kommunen måste ta sig an. Örebro kommun och ÖBO arbetar idag aktivt för att på sikt 
arbeta bort problemen genom påverkan på den fysiska miljön. Dock menar både Christin 
Gimberger (översiktsplanerare, Örebro kommun), Anna-Carin B Magnusson (Bosocial chef, 
ÖBO) och Björn Sundin (Ordförande i programnämnden för samhällsbyggnad, Örebro 
kommun) att förändringar i den byggda miljön inte enbart kommer att förändra situationen i 
Vivalla, utan att många aktörer måste hjälpa till. Magnusson förklarar att det inte går att lösa 
segregationsproblemen innan de segregerade stadsdelarna är lösta, hon förklarar att en 
metod för att stärka bland annat Vivalla har varit EST som innebär Effektiv Samordning för 
Trygghet. Som utgår från ett gemensamt arbete mellan ÖBO, Örebro kommun och 
Örebropolisen. Där aktörerna under varje vecka diskuterar hur eventuella brott eller 
otrygghet kan minskas eller förhindras med hjälp av insatser inom berörda områden i 
Örebro. En stor utmaning i arbetet för att åtgärda utsatta och segregerade områden handlar 
om media och dess rapportering. Christin Gimberger menar att kommunen i många fall har 
varit i kontakt med lokal massmedia för att bidra dem med positiva bilder av bland annat 
Vivalla för att på så sätt nå ut till samhället med nyheter om ett utvecklande Vivalla. Medias 
rapportering av Vivalla har i många fall varit liksom Hall m.fl. har förklarat som ingående 
och djupdykande (Hall m.fl., 2013), där mindre händelser inom ett utsatt område blir en 
nyhet, på grund av att utsatta områden ger ett högre nyhetsvärde och därmed säljer bättre. 
Resonemanget kan stämma överens med Magnussons bild av media. Magnusson förklarar 
att: 
 

Media är jätteviktigt, de områden som är mest attraktiva, det är dem man aldrig hör något om. Media är 
otroligt intresserade av Vivalla, så saker som är väldigt små blir ofta nyheter. Man skulle aldrig skriva 
om en brand i ett soprum på mer attraktiva områden, men det gör man i Vivalla. Men det är klart att jag 
skulle önska mer positiv publicitet i våra större stadsdelar. Jag tror att det skulle vara bra om fler 
journalister och fler tjänstemän som jobbar med liknande frågor som jag jobbar med, bodde i dessa 
stadsdelar, för då får man en egen erfarenhet och blir mer nyanserad. 
(Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef för ÖBO) 

 
Dock menar Gimberger, Magnusson och Sundin att media måste sköta sitt jobb genom att 
upplysa allmänheten om viktiga händelser i vårt samhälle, inom exempelvis Vivalla. Sundin 
förklarar att ”kommunen inte ska ha åsikter om vad media gör, men att det definitivt är ett 
problem, eftersom smaskiga rubriker får fler klick och då talar rubrikerna mot allt som vi 
innan vet om sunt resonerande” (Björn Sundin, ordförande i programnämnden för 
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samhällsbyggnad vid Örebro kommun). Samtidigt förklarar bland annat Magnusson att det 
är viktigt att ÖBO och andra aktörer som verkar för att ge en bättre bild av Vivalla förser 
media med positiva exempel.  
 Idag arbetar ÖBO med att på längre sikt utveckla Vivalla. Projektet att förändra Vivalla 
påbörjades på den nu nybyggda gatan Visgatan, där området enligt Magnusson ska verka för 
mer gemenskap, trygghet och blandning. Blandningen inom staden handlar att skapa ett 
blandat boende och en funktionell blandning, där blandat boende står för en varierande 
bostadsstruktur i olika upplåtelseformer och varierad befolkningssammansättning som 
innebär en varierande socioekonomisk blandning av invånare. Funktionell blandning 
däremot handlar om att skapa en blandning av verksamheter och bostäder inom området för 
att bemöta olika kundgrupper (Örebro kommun, a, 2015, s. 46). De åtgärder som hittills har 
genomförts på Visgatan har handlat om att förändra den byggda miljön med bland annat 
förhöjda tak, förändrande inomhusmiljöer samt rivning och rotering av två husentréer för att 
byggnadernas framsidor ska kunna möta varandra (Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef 
för ÖBO). Att ersätta bebyggelse inom utsatta områden med nybyggnationer för att uppnå 
stadsförnyelse och förändrad befolkningssammansättning, fungerar enligt Jacobs inte. 
Innebörden av en sådan aktion leder sannolikt till att invånare med sämre socioekonomisk 
bakgrund flyttar till andra områden på grund av förhöjda kostnader (Jacobs, 2004, s, 301). 
Utifrån Jacobs analys bör dock planeringsarbetet inom en stad utgå från att inspektera, 
reflektera samt arbeta med att återuppbygga områden (Jacobs, 2004, s. 302). Åtgärderna på 
Visgatan genomfördes med målet att utveckla uniciteten genom arkitekturen för att på så sätt 
bryta anonymiteten i Vivalla, där alla hyresrätter sedan tidigare har sett likadana ut. 
Anonymitet som Eriksson menar är ett av kriterierna för det som skapar förutsättningar för 
den ”fruktade främlingen” (Eriksson, 2012) som citaten ovan från boenden i Vivalla 
uttryckte en oro för att möta. 
 Visgatan menar Anna-Carin var en strategisk plats för att påbörja renoveringen och 
utvecklingen av Vivalla. Visgatan är Vivallas sydvästliga ytterkant som gränsar till Nya 
Hjärsta som är ett mycket populärt område som innehar en medelårsinkomst på 512 000 
kronor (Örebro kommun, b, u.å.). Visgatan har därav fått kvartersnamnet Hjärstaskogen som 
är ett strategiskt namn för att minska barriärerna mellan Vivalla och omkringliggande 
områden. Magnusson förklarade även att vid utvecklingen av den fördjupade 
översiktsplanen av Vivalla tog de in synpunkter från villaägare i Nya Hjärsta angående hur 
de känner för att ”komma närmare” Vivalla. Magnusson förklarar:  
 

Det var otroligt otrevliga åsikter som kom fram, det finns väldigt starka krafter som inte är intresserade 
av att beblanda sig med stora miljonprogramsområden. Man är rädd för att husen ska sjunka i värde, 
men man är också rädd för att man har fördomar och konstiga idéer. 
(Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef för ÖBO) 

 
I Vivalla var andelen boende med svensk respektive utländsk bakgrund för år 2015, 19 
procent svensk bakgrund och 81 procent med utländsk bakgrund. Jämförelsevis med 
Vivallas medborgarbakgrunder är statistiken omvänd i bland annat Nya Hjärsta, Adolfsberg, 
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Sörby, Almby, där bosatta med svensk medborgarbakgrund varierar mellan 81 procent - 91 
procent (Örebro kommun, c, u.å.). Den här uppdelningen inom områdena ovan kan visa på 
vikten av Jane Jacobs villkor för mångfald, där möten mellan människor är mycket viktiga 
(Jacobs, 2004). Jacobs beskrev att blandandet av stadens primära funktioner ska medverka 
till att individer från ett visst bostadsområde ska ha anledning(ar) att besöka andra 
bostadsområden, där människor kan mötas och träffas. Magnusson instämmer i Jacobs 
resonemang om att möten inom samhället genom blandade primära funktioner betyder 
mycket för stadens blandning. Magnusson menar att: 
 

Jag tror att man måste vända på stenar man inte vänt på tidigare, vi kan inte fortsätta göra samma saker 
av det vi redan gör. Och jag tror också att man måste titta på skolsituationer och vart man lägger 
attraktivitetspunkter i staden och titta på rörelse och sådant som drar i hela stadsplaneringen. Man vill ju 
inte bidra tillökat bilåkande i staden, men samtidigt vore det bra om vivallaborna åkte till Adolfsberg för 
deras moské ligger där, och adolfsbergsborna åker till Vivalla för deras barn gick i skola där, man vill ju 
få till den här blandningen i staden där vi liksom tvingas mötta varandra i vardagen och inte skapa dessa 
isolerade öarna. 
(Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef för ÖBO) 
 

Blandningen inom staden är grunden för Jacobs villkor för att uppnå mångfald, då möten via 
Jacobs villkor för små kvarter bidrar till både trygghet och variation för individen i miljön 
(Jacobs, 2004, s. 176) vilket givetvis är svårt att uppnå inom ett stort bostadsområde som 
Vivalla, i vilket 7 373 personer bor (Örebro kommun, c, u.å.). I en av de intervjuer som 
genomfördes i Vivalla framkom även att omständigheter i sig skapa otrygghet, då en 20-årig 
flicka förklarade att hon färdats med buss under kvällstid till Vivalla centrum där hon skulle 
möta sin pojkvän. Väl på plats i Vivalla förklarade busschauffören att han inte ville släppa 
av henne från bussen tills dess att pojkvännen dykt upp. Dessa omständigheter medverkar 
till att invånare påverkas av varandras otrygghet och upplevelser, enligt Thomas Eriksson 
påverkas en person av en altruistisk oro då personen oroar sig över människor i sin närhet. I 
det här fallet visade busschauffören en altruistisk oro som påverkade flickan att känna en 
allmän oro för ett eventuellt brott inom just Vivalla (Eriksson, 2012, s. 36). Magnusson 
förklarar att hon skulle vilja att kommunen tillsätter mer rutnät i planeringen runt om 
Vivalla, vilket skulle kunna bidra till att gränderna mellan Vivalla och andra närliggande 
områden suddas ut. Utsuddade gränser skulle kunna bidra till att människor från olika 
bostadsområden möts av en slump, vilket kan motverka bland annat förutfattade meningar 
om området och den altruistiska oron. En sådan här planeringsåtgärd kan medverka till att 
Jacobs andra villkor för mångfald till stor del skulle uppfyllas, genom att kommunen 
överbryggar den gräns där ett territorium särskiljs från den ”vanliga” stadsmiljön (Jacobs, 
2004, s. 287). Magnusson förklarar:  
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Jag skulle vilja få till mer av rutnätssystem, jag tänker att från mitt perspektiv skulle vi behöva mer 
rutnätssystem i gator. Jag skulle önska att Visgatan i Vivalla skulle omärkligt gå över Vivallaringen och 
50 meter över till Hjärsta så att man kunde köra bil däremellan, för jag tror ändå att det gör någonting i 
att tänka ”jaha nu var jag här”. Idag är det så otroligt tydligt med vart du är och vart du inte är. Lika så 
skulle jag önska att Varberga och Oxhagen kunde knytas samman.  
(Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef för ÖBO) 

 
Villkoret för små kvarter skulle kunna bidra till att individerna mellan Nya Hjärsta och 
Vivalla snabbt kan byta gator och skapa en rörelse inom stadsdelen som kan bidra till en 
gemensam trygghet, möten och upptäckande bland invånare och besökare (Jacobs, 2004, s. 
213). Ett annat exempel som Jacobs överensstämmer med avdelandet mellan Vivalla och 
staden Örebro är motorvägen. Jacobs beskriver att områden på ena sidan motorvägen kan 
klara sig bättre eller sämre än områden som ligger placerade på motorvägens andra sida. 
Jacobs skriver vidare att områden som ligger närmast en järnväg eller motorväg oftast är det 
området som blir mest nedgånget, hon menar även att välmående områden sällan återfinns i 
dessa miljöer (Jacobs, 2004, s. 287). Jacobs beskriver att invånare ofta håller sig på sin sida 
av järnvägen (Jacobs, 2004, s. 291) vilket Björn Sundin bekräftar genom att beblandningen 
och mötena mellan vissa boende inom Vivalla och andra bostadsområden sällan sker (Björn 
Sundin, ordförande i programnämnden för samhällsbyggnad vid Örebro kommun). Jacobs 
förklarade även utifrån det tredje villkoret för mångfald att äldre byggnader är viktiga för 
blandningen inom staden. En blandad ålder på byggnader bidrar till varierande kostnader för 
invånarna inom staden vilket skapar möjligheter för att människor med olika 
socioekonomiska bakgrunder kan mötas. Sundin förklarar att Örebro kommun tidigare har 
haft för lite bostadsbyggande men att staden idag bygger i den takt som marknaden 
efterfrågar. Han säger vidare att: 
 

Det som tillkommer utöver nyproduktionen är att det helt enkelt behövs gamla bostäder som folk kan 
flytta in i och det går ju inte att bygga nya. Då behövs det en omsättning på att marknaden, där man bör 
fundera på hur man får igång omflyttningarna. 
(Björn Sundin, ordförande i programnämnden för samhällsbyggnad vid Örebro kommun) 

 
Enligt Tenors undersökning av ÖBO:s hyresrättskötider för lägenhetssökanden, visade 
resultatet att kötiden för en tre- till femrumslägenhet i Vivalla var 5 år och 3 månader i 
relation till exempelvis Tybble, Sörby och Almby som kräver minst 12 år och 10 månaders 
kötid för att hyra av en bostad inom området. Genom undersökningen kan man se ett 
mönster med den årliga medelinkomsten inom de angivna områdena. Enligt Örebro 
kommuns statistiska databasunderlag för årlig medelinkomst inom olika områden, fann jag 
ett samband mellan att kötiderna för ÖBO:s hyresrätter för de markerade områdena i figur 6 
på nästa sida, med medelårsinkomsten inom respektive område (Örebro kommun, b, u.å.). 
Där områden med en högre kötid hade en högre årlig medelinkomst, och områden med lägre 
kötid hade en lägre årlig medelinkomst. Sambandet baserat på Roger Anderssons 
resonemang skulle kunna innebära ett påverkande av grannskapseffekter där människorna 
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inom området påverkas av varandra eller av området. Enligt den statistiska databasen var 
medelårsinkomsten år 2014 i Vivalla 210 000 kronor (Örebro kommun, b, u.å.). Den årliga 
medelinkomsten inom området kan innebära att områdets socioekonomiska förutsättning är 
låg, vilket enligt Andersson medverkar till både korrelerande och exogena effekter då 
området attraherar människor med liknande attribut, eller avstås av individer utan 
igenkänningsfaktor, vilket i så fall skulle kunna förklara den kortare kötiden (Andersson 
m.fl., 2008, s. 45). I jämförelse med Vivallas medelårsinkomst på 210 000 kronor, var 
medelårsinkomsten för boende i Almby 306 000 kronor och Sörby 483 000 kronor (Örebro 
kommun, b, u.å.). Figur 6 nedan visar några av de utvalda områdena i Örebro utifrån Tenors 
granskning av ÖBO:s kötider. Om vi antar att det finns ett samband mellan 
medelårsinkomster och områdes kötider finner vi att Örebros nordvästra område skiljer sig 
generellt sett från övriga Örebro, då lägre kötider och en lägre medelårsinkomst återfinns 
där. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utifrån Anderssons diskussion om grannskapseffekter framhåller han att invånare påverkas 
på olika sätt av varandra, där han ställde sig frågan ”blir man rikare av att bo bland rika och 
fattigare att bo bland fattiga?” (Andersson m.fl., 2009, s. 2). NA:s journalist Dennis 
Andersson gjorde en intervju med boende på Grönsångaregatan, vilket var det området som 
enligt undersökningen krävde längst kötid på nästan 25 år för en tre- eller femrumslägenhet. 
Vid en av intervjuerna med en kvinnlig boende på Grönsångaregatan var den långa kötiden 
ingen överraskning. Kvinnan menade att området är ett tryggt bostadsområde där varje 

Figur 6: Kartan visar ÖBO:s kötid för respektive område 
Källa: http://na.se/nyheter/orebro/1.3230534-karta-sa-lang-tid-tar-det-att-fa-
en-lagenhet 
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lägenhet har en egen trädgård, hon förklarade även att boendeformen påminner mycket om 
radhus i hyresrättsform (Andersson, 2015).  
 De socioekonomiska skillnaderna och den bristande blandningen av upplåtelseformer 
återfinns i flera områden inom Örebro. Gimberger förklarade att kommunen måste påverka 
villaområdet och stadsdelen Adolfsbergs socioekonomiska blandning för att möjliggöra nya 
möten mellan människor inom stadsdelen. Hon förklarade att Adolfsberg inte har bra utbud 
på föreningsliv eller aktivitetsplatser, vilket medverkar till att stadsdelen Adolfsberg sällan 
besöks av invånare från andra stadsdelar. Gimberger menar att Adolfsberg är ett stort 
villaområde och att dem som bor i villakvarteret måste ha råd att bo där, vilket medför till en 
begränsad socioekonomisk blandning som även kan förklaras genom den höga 
medelårsinkomsten inom Adolfsberg. Enligt Örebro kommuns statistiska databas framkom 
det att medelårsinkomsten i Adolfsberg uppgår till 651 000 kronor (Örebro kommun, b, 
u.å.), vilket ytterligare intygar på att Adolfsberg är ytterligare ett av flera områden i Örebro 
som är socioekonomiskt uppdelat.  
 Enligt den digitala enkäten ombads samtliga respondenter på 51 personer att bland annat 
besvara frågorna; Markera ett eller flera områden i Örebro som du vistas oftare i och 
Markera ett eller flera områden i Örebro som du vistas mindre i. Svarsalternativen för 
enkätfrågorna var: Östra Örebro, Västra Örebro, Norra Örebro, Södra Örebro, Centrum och 
Inget av alternativen och respondenten tilläts välja fler än ett svarsalternativ. Utifrån svaren 
från den digitala enkäten som lämnades ut till facebook-gruppen Lägenheter i Örebro visade 
det sig att 32 personer (62 procent av enkätsvaren) sällan befann sig på Örebros västra sida, 
medan 7 personer (13 procent av enkätsvaren) uppgav att de oftare befann sig på Örebros 
västra sida. Vidare svarade 12 personer (23 procent av enkätsvaren) att de vistades mindre 
på Örebros östra sida, medan 29 personer (57 procent av enkätsvaren) uppgav att de oftare 
befann sig på Örebros östra sida. Totalt förklarade 20 personer (40 procent av enkätsvaren) 
frivilligt att de inte är intresserade av att bo i Vivalla, varav 11 procent av dessa var vid 
tidpunkten bostadssökanden. Bland annat förklarade en manlig respondent följande: ”Jag 
söker bostad och absolut, jag skulle kunna tänka mig att bo i Vivalla, men inte som läget där 
ser ut idag” (Man, 20-29 år, boende i Glanshammar). Utifrån Lena Magnusson-Turners 
diskussion skulle citatet kunna förklaras genom exogena effekter där invånaren väljer att 
medvetet undvika området på grund av olikheter (Andersson m.fl., 2008, s. 45). ÖBO:s 
bosocial chefen Anna-Carin B Magnusson underströk att Örebro är en delad stad, hon 
förklarade att ”staden känns socialt delad på ett sätt som inte känns sunt”. Vid 
mejlkonversationen med Ingmar Elander förklarade han att Örebro liksom andra jämförbara 
städer i Sverige och på de flesta andra håll i världen är ”en delad stad” i den meningen att 
det går att se rumsliga ytterligheter av hur samhällets välfärd är fördelad. Han förklarade 
även att skillnaderna mellan ”rika” och ”fattiga” inom Örebro liksom i övriga Sverige 
kommer att bestå vilket skulle kunna bidra till att staden Örebro blir ännu mer segregerad, 
om inte åtgärder gällande exempelvis utbildningsmöjligheter och ingångar till 
arbetsmarknaden förbättras för ungdomar och nysvenskar (Ingemar Elander, forskare vid 
Örebro universitet). 
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5.2 Bostadsbristen och stadens dragningskraft 
Utifrån platsens betydelse för individen menar Eriksson att platsidentitet är av stor vikt för 
skapandet av stadens trygghet och blandning (Eriksson, 2010). Med platsidentitet menar 
Anna-Carin B Magnusson att man stärker kopplingen mellan människor, hon förklarar att 
platsens betydelse för människorna inom ett bostadsområde är viktig för att skapa 
gemenskap och trivsel. Magnusson förklarade även hur ÖBO tar hjälp av en anställd 
konstnär för att skapa en förstärkt platsidentitet i den byggda miljön. Hon förklarar att de 
nya husnumren på Visgatan i Vivalla har konstruerats genom att barn i Vivalla ritade 
nummer som konstnären sedan formade till stilfulla husnummer för att på så sätt förstärka 
den personliga kontakten mellan boende och området. Jacobs framhåller även att människor 
som har någonting gemensamt också har mycket gemensamt (Jacobs, 2004, s. 86), något 
som kan utvecklas genom en förbättrad platsidentitet. Därav skulle en förstärkt platsidentitet 
i den byggda miljön där invånare engagerat sig kunna bidra till en förstärkt gemenskap. I 
dagens läge i Örebro har produktionen av bostäder ökat i allt högre grad. Gimberger 
förklarade att Örebro kommun idag har byggt upp den buffert på bostäder som sattes år 2010 
och att översiktsplanen redan idag känns uråldrig. Gimberger förklarar även att kommunen 
idag måste tänka ett steg längre och göra en större buffert då staden kommer att växa 
ytterligare, och då måste kommunen våga mer. Gimberger menar att Örebro kommun inte 
pratar om tidsperspektiv på mellan 10 – 30 år, utan snarare diskuterar utbyggnadsetapper 
och att staden ska kunna rymma 50 000 ny invånare. Hon förklarar att ”det handlar om att 
fylla volymer och hitta ytor för dem” (Christin Gimberger, översiktsplanerare vid Örebro 
kommun). Gimberger förklarar att Örebro kommun arbetar hårt för att ha Sveriges snabbaste 
planprocess, vilket innebär att kommunen snabbt kan omsätta och ta fram byggbar mark för 
bostäder. 
 Utifrån Örebro kommuns handlingsplan för byggande förklarades att planeringen av 
Örebros områden däribland Lundby, Adolfsberg, Vivalla och Varberga är sedan tidigare ett 
resultat av miljonprogrammet där områdena på olika sätt är uppbyggda med ensidiga 
upplåtelseformer. Dessa ensidiga och isolerade områden måste enligt handlingsplanen 
åtgärdas (Örebro kommun, d, 2014, s. 35). Sundin förklarade att staden växer så pass snabbt 
att frågan om vem som har råd att flytta in i nyproducerade bostäder idag har blivit en allt 
mer central fråga, då stora delar av staden enbart kommer att utgöras av nyproducerade 
bostäder. Björn Sundin menar att det finns en risk för att återskapa miljonprogrammets 
problem genom att omfattningen av nyproducerade bostäder kan medverka till ytterligare 
segregation inom staden. Sundin fortsätter att förklara att de nya områdena måste bli så 
blandade som möjligt. Han menar även att Vivalla måste kompletteras med unicitet, medan 
andra områden så som Lundby och Adolfsberg som till största del bara innefattar villor 
måste kompletteras med andra upplåtelseformer för att skapa en blandning inom områdena. 
Dock kommer dessa kompletterande upplåtelseformerna så som hyresrätter att vara 
nyproducerade och kostsamma. Utifrån enkäten framgick det att det finns en efterfråga på 
billigare bostäder inom staden. Magnusson förklarar att Vivalla inte är rätt plats att bygga 
enklare bostäder med lägre standard för att på så sätt sänka hyran.  
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Om vi skulle bygga några väldigt enkla budgethus så kanske vi inte skulle göra det i Vivalla. Utan då 
skulle vi nog göra det i något mer attraktivt läge. I exempelvis Vivalla är det viktigt att ha en 
högkvalitet på arkitekturen och det estetiska och att man försöker värna om och hitta just de här unika 
lösningarna. Sen får det absolut inte kosta för mkt för vi måste kunna hyra ut dessa hyresrättsbostäder 
som människor ska kunna betala för dem, för att värna om kvarboende. 
(Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef för ÖBO) 
 

Magnusson förklarar samtidigt att ÖBO är ett allmännyttigt bolag som sedan lagändringen 
2011 ska erhålla en viss vinst, men att det idag finns en finansieringsproblematik gällande 
skapandet av en attraktiv arkitektur inom bland annat Vivalla. ÖBO vill värna om 
kvarboende men samtidigt måste området och bebyggelsen renoveras för att bryta 
storskaligheten och anonymiteten i Vivalla. På grund av att ÖBO vill värna om kvarboendet 
för dem som bor i Vivalla, kommer hyressättningen för de renoverade bostäderna i Vivalla 
inte att stiga i allt för stor grad, då ÖBO valt att stå för en större del av kostnaderna av 
renoveringen i Vivalla. Magnusson menar samtidigt att finansieringsproblemet har att göra 
med nya regler för hur man redovisar inom fastighetsbranschen. Hon förklarar att 
”differensen” kommer att blir stor mellan markvärdet och det bokförda värdet, vilket medför 
att ÖBO kommer att göra nedskrivningar som blir väldigt negativa resultat. Därav förklarar 
Magnusson att ÖBO kanske inte kommer kunna möjliggöra liknande renoveringar som har 
genomförts på Visgatan som i övriga Vivalla. Hon förklarar:  
 

Det kanske inte blir företagsekonomiskt vettigt. Vi måste ändå hålla en sund nivå i finanserna. Så det 
är klart att om vi skulle kunna få ytterligare stöd för att göra det här, så vore det bra, om man ser att 
det är viktigt att göra dessa strukturförändrande åtgärderna även estetiskt och arkitektoniskt. 
(Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef för ÖBO) 

 
Dock menar Sundin att ett sådant arkitektoniskt samarbete kan utifrån kommunen vara svårt 
då han menar att kommunen inte ska påverka allmännyttans projekt i allt för stor grad, men 
att det kanske kan finnas möjligheter för privata bostadsbolag som gemensamt kan arbeta 
med ÖBO för att uppnå strukturella förändringar inom områden så som Vivalla. Roland 
Andersson förklarade i litteraturen att Kristianstads kommun medverkade i 
stadsutvecklingen genom att betala mellanskillnaden för utvecklandet av en god arkitektur 
och arkitektoniska fasader inom stadsmiljön. Anledningen till aktionen menar Andersson var 
att förbättra stadens attraktivitet, något som även har givit ett positivt resultat. (Andersson, 
2014, s. 62). 
 Gimberger förklarade att arbetet för att skapa den blandade staden kommer att ta tid, 
men att kommunen i dagsläget inte är intresserade av att tillsätta tillfälliga barackbostäder 
för att påverka bostadsbristen och socioekonomiska skillnader inom staden. Dessa 
barackbostäder skjuter bara problemen framåt i tiden, istället vill kommunen satsa på att 
höja lägstanivån för bostäder inom samhället. Kommunen arbetar idag även för skapandet av 
bostadsområdet Vallby. Vallby kommer att placeras i nordvästra Örebro som en fjärde del i 
klungan Boglundsängen, Lundby och Vivalla, (Christin Gimberger översiktsplanerare vid 
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Örebro kommun) se figur 7. Vallby kommer enligt Christin Gimberger att bidra med 
modifiering och balans inom de nuvarande tre områdena varav Lundby och Vivalla är två 
ensidiga bostadskvarter. Vallby kommer även att skapa en koppling till området Lillån som 
ligger placerad på andra sidan järnvägen, samt bidra områdena med en förbättrad service. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utifrån den digitala enkäten uppgavs det från 21 respondenter i åldersgrupperna, 20-29, 30-
39 och 40-49 att det finns svårigheten för unga och låginkomsttagare att hitta en bostad inom 
Örebro kommun. Via enkäten förklarade en manlig respondent sin bild av 
bostadsutvecklingen i Örebro ”Nybyggnation är toppen, vi får bara hoppas bara att det ger 
låginkomsttagare/ensamstående möjlighet till bostad, vilket vi inte sett något av än” (Man, 
30-39 år boende i Sörbyängen). En av enkätens kvinnliga respondenter förklarade att Örebro 
är en bra stad och att det är positivt att det byggs många lägenheter inom staden, dock 
förklarade hon att de nya bostäderna som byggs kostar för mycket i hyra, samt att unga idag 
har svårt att hitta en billig och bra bostad i vilken de kan trivas (Kvinna, 20-29 år boende i 
Markbacken). Resonemanget kring att låginkomsttagare och unga inte har råd återkom i de 
enkätsvar som jag fick ta del av. Däribland förklarade en kvinna ”Jag har inte några som 
helst förhoppningar om att få en bostad via ÖBO, istället söker jag mig till privatägda bolag 
som hyr ut jättedyra bostäder” (Kvinna, 20 – 29 år, boende i Brickebacken). Även en 
kvinnlig respondent beskrev sin situation såhär ”Det är mycket svårt för mig och andra 
unga vuxna att flytta hemifrån, om man inte har några miljoner och kan köpa en lägenhet. 
Detta gör att jag och andra unga söker lägenheter i andra städer. Detta förlorar ju Örebro 
på i det långa loppet då de förlorar en stor del av sin unga-vuxna-population” (Kvinna, 20-
29, boende i Markbacken). 
 Vid diskussionen gällande unga människors möjligheter på bostadsmarknaden 
förklarade Björn Sundin att nybyggt är dyrt och att det aldrig har varit på annat sätt. Därför 
menade samtliga intervjuade för Örebro kommun och ÖBO som medverkat i studien att 
flyttkedjor är viktiga att sätta igång, men exakt hur de skall sättas igång är ett problem. 

Figur 7: Placering av Vallby 
Källa:http://www.orebro.se/download/18.4054211512fb5445d

e480008612/1392723786241/Cykelkarta%202011.pdf 
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Reavinstskatten för privatbostäder infördes år 2008 och innebär att personer som bott i sin 
bostad under en längre period blir beskattade på vinsten med på 22 procent vid försäljning 
av bostaden, vilket bidrar till en hög skattekostnad för privatbostadsägaren som säljer sin 
villa (Villaägarnas riksförbund, u.å., s. 3). Björn Sundin menar dock att reavinstskatten 
troligen kommer att förändras för att gynna flyttkedjor, men att det inte kommer att räcka. 
Sundin förklarar även att bilden som målas upp gällande flyttningar är att man som flyttare 
förlorar ekonomiskt på att sälja och flytta från en villa till en hyres- eller bostadsrätt, men att 
individen trots denna bild ändå kommer att tjäna mycket pengar på affären (Björn Sundin, 
ordförande i programnämnden för samhällsbyggnad vid Örebro kommun). En flytt av äldre 
människor kan även påverkas av andra orsaker, exempelvis svårigheten att skiljas från 
platsen, där Jacobs bland annat beskrev att grannar inom ett grannskap ofta skapar en nära 
gemenskap med varandra (Jacobs, 2004, s. 86). Magnusson och Sundin benämnde även att 
den potentiella flyttaren kanske även behöver bidrag från kommunalt håll vid en flytt, där 
kommunen eventuellt kan bidra med flytthjälp eller potentiella bostadsbyten, men att några 
sådana koncept inte finns redo ännu. 
 Björn Sundin förklarar liksom Andersson att variationen av upplåtelseformer och 
nyproduktioner även gynnar flyttare genom att utlösa flyttkedjan.  Sundin förklarar att: 
”Tricket är exempelvis att få den trångbodda fembarnsfamiljen i Vivalla att flytta till en 
villa i Sörby på öster, och om vi kan hitta svaret på hur vi ska göra det, då har vi börjat med 
blandningen inom staden” (Björn Sundin, ordförande i programnämnden för 
samhällsbyggnad vid Örebro kommun). Som läget ser ut idag menar Sundin att 
fembarnsfamiljen i Vivalla inte är med i budgivningen för en villa i Sörby på grund av de 
kostnaderna som råder inom området, vilket även överensstämmer med 
årsinkomstskillnaden mellan områdena på 209 517 kronor (se sida 45). Dock menade 
Magnusson-Turner att flyttkedjor inte är lösningen på segregeringen inom en stad. 
Magnusson-Turner förklarade att flyttkedjor inte löser bostadsproblemen, eftersom den 
grupp äldre människor som har potential att flytta men som av olika anledningar tvekar, inte 
finns (Magnusson-Turner, 2016, s. 14), Magnusson-Turner förklarar:  
 

En del av pensionärerna har heller inte råd att köpa en nybyggd lägenhet. 56 procent av de kvinnliga 
pensionärerna och 16 procent av de manliga levde på garantipension under 2014. Det betyder antagligen 
att ganska många är beroende av bostadsbidrag snarare än att ha möjligheten att sälja och flytta. Här 
skulle effekterna av en sänkt reavinstskatt till stor del utebli, eftersom det stora antalet äldre med 
utflugna barn som är redo men tvekar att sälja helt enkelt inte finns. Att bygga bostäder för 
bostadsmarknadens övre segment i hopp om att det ska utlösa flyttkedjor kommer med andra ord inte att 
lösa bostadskrisen (Magnusson-Turner, 2016, s. 14). 

 
Utifrån Magnusson-Turners resonemang finns det en problematik i att det byggs många nya 
kostsamma bostäder med förhoppning om att dessa ska bidra till flyttkedjor för att på så sätt 
avhjälpa bostadskrisen och den sociala blandningen inom staden. Magnusson förklarade att 
för att motverka segregationen inom staden bör man först lösa problemen i de segregerade 
delarna. Idag finns det stora markområden i sydostlig riktning som Örebro kommun har valt 
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att utveckla till bostadsområden, Gimberger menar att invånare tidigare visat oro över att 
Örebro kommun låtit byggherrar bygga mycket på Örebros östra sida i jämförelse med den 
västra sidan av staden. Förklaringen på Örebro kommuns placerande av ny bebyggelse 
bottnar i att det funnits obebyggd mark samt outnyttjade ytor från tidigare flygfält och 
industrier på öster. Väster om staden erhåller inte lika stora markområdena som behövs för 
utvecklandet av nyproducerade bostadsområden, Örebro kommun har till stor del arbetat 
med att i nordvästlig riktning utveckla och förbättra utsatta områden, samt förtäta mindre 
områden med nya bostäder. Björn Sundin menar att det även handlar om var byggherrar vill 
investera, där sydost står i framkant, vilket innebär att marknaden styr bostadsutvecklingen. 
Nyproduktion i kombination med en hög efterfrågan medverkar till höga markkostnader, 
viket i sin tur bidrar till en hög kostnad för bostäder. Nyproduktioner kommer enligt 
Magnusson inte att byggas med en lägre standard då priserna för marken är så pass höga att 
en högre standard endast kommer att påverka slutkostnaden för bostaden marginellt. 
 Utifrån enkäten sökte respondenterna billiga bostäder av god kvalité i närhet till 
centrum och stadens primära funktioner. Samtidigt som kostnaderna för markvärdet är högt 
menar Björn Sundin att kommunen i dagsläget inte kan utmana markvärdet och få ner 
kostnaderna, kommunen skulle jämförelsevis med andra kommuner kunna ta mer betalt vid 
försäljning av marken men har valt att inte göra det. Örebro kommun räknar idag inte med 
några större intäkter av markförsäljningarna som säljs till fastighetsägare, istället menar 
Sundin att Örebro kommuns intäkt handlar om att det byggs, vilket medför en ökad 
inflyttning till staden Örebro. Dock menade Sundin att kommunen inte kommer att sälja ut 
mark till skampriser. Sundin förklarade att markvärdet ”är vad det är” och att det saknas 
lagar och regler för att kunna påverka kostnaderna, samtidigt menar han att fastighetsägare 
har uttryckt ”utmana oss” att bygga billigare bostäder, där Sundin förklarar att sociala krav 
skulle kunna vara ett verktyg för att hålla nere priserna. Sundin menar att arbetet inom 
Örebro kommun gällande utmanandet av fastighetsägare ska utvecklas och brukas. 
Gimberger förklarade även att kommunen har utnyttjat möjligheten att sälja byggbarmark 
med en färdig detaljplan till byggherren, i vilken krav för bebyggelsen står beskrivet. I och 
med en försäljning av marken tillsammans med en detaljplan skapar kommunen möjligheter 
för att påverka den socioekonomiska blandningen inom staden. I Handlingsplanen för 
stadens byggande beskrivs det att Örebro kommuns nyskapade områden skall erhålla en 
högre stadsmässighet ju närmare centrum de är belägna (Örebro kommun, d, 2014, s. 27). 
Gimberger menar att innerstaden växer och att det finns planer på att binda samman 
universitetet med centrumet. Sundin förklarade att Örebro kommun bebygger mycket på 
Örebros östra sida, vilket delvis står som resultat av att byggherrar vill bygga på öster, 
däribland är Österport ett av de nya projekten som kommunen utvecklar. Enligt 
strukturplanen för Österport kommer området att bli ett universitetsnära bostadsområde för 
bostäder och studentbostäder, området kommer även att innefatta hotell, kontor, 
träningsanläggningar skol- och förskolelokaler samt restaurang och handel (Iversen, 2012 s, 
3). I Roland Anderssons litteratur förklarade Edward Glaeser att markkostnader inte enbart 
bestäms av fastighetens standard och kvalitéer, utan markkostnaden beror även av 
omkringliggande primära funktioner som lyfter upp fastighetens värde i kultur och trivsel 
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(Andersson m.fl., 2014, s. 56). Utifrån Glaesers teori kommer alltså Österport att bli en 
kostsam plats att bo på, något som Björn Sundin bekräftar. Enligt Stadskontoret ökar 
kostnaderna för marken i takt med att bebyggelsen ökar, utifrån det beräknas markpriserna 
inom en stad som bebyggs skyndsamt att öka i allt snabbare takt. Österport kommer att ligga 
placerad längs med Rudbecksgatan och ska bli ett nytt bostads- och handelsområde, platsen 
för Österport omvandlades från ett industriområde till en mer stadsmässig karaktär. Med 
detta menas att staden eftersträvar slutna kvarter (Iversen, 2012, s. 1). Slutna kvarter är något 
som Jane Jacobs skulle ha funnit som en god planering av utvecklande för en stad med 
stadsmässig karaktär. Jacobs fann utifrån sitt andra villkor för mångfald att små kvarter kan 
bidra till att möten mellan människor och en gemensam trygghet kan möjliggöras, vilket i så 
fall kommer att gynna Österplan. 
 Rudbecksgatan som bland annat Österport kommer att utvecklas utifrån, är en gata för 
såväl trafik som gångtrafikanter, som sträcker sig från Våghustorget i Örebro centrum ut 
mot öster och förbi Örebro universitet. Enligt strukturplanen för Österport ska 
Rudbecksgatan verka för att bli en gata med boulevardkaraktär (Iversen, 2012, s. 3) som 
innebär att gatan breddas och blir längs med gatan trädkantad (Castree m.fl., a, 2013). 
Magnusson förklarar att sydost är en attraktiv plats att bygga och bo på inom Örebro, men 
samtidigt frågar hon sig varför. Hon förklarar: 
 

Om vi tittar på de områdena som är mest attraktiva i folks ögon så finns inte de sakerna där. Folk älskar 
Sörby och Almby, vad finns det där? Det finns det ingen attraktionspunkt, ändå har folk någon känsla 
av att där är det trevligt. Så det är ju något annat också. 
(Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef för ÖBO) 
 

Örebro kommun vill idag bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad som enligt 
Sundin innebär att staden inte ska nöja sig med att som medelstor stad utvecklas på en 
svensk nivå. Han menar att Örebro ska vara intressanta för världen, vidare förklarar han att 
begreppet attraktivitet ska handla om att man ska vilja bo i Örebro.  
 Ett områdes attraktivitet och dragningskraft menade Roland Andersson kan vara svår att 
definiera eftersom att det handlar om invånares prioriteringar, något som skulle kunna ha en 
inverkan på ovanstående citat. Örebros ökade inflyttning och ökande rankning i Fokus bäst 
att bo-rankning skulle kunna vara ett resultat av stadens ökade attraktivitet utifrån de sju 
komparativa fördelarna. Roland Andersson beskrev de sju komparativa fördelar som 
faktorer som kan bidra till varför en stad blir är mer eller mindre attraktiv (Andersson, 1998, 
s. 16). Trots stadens utmaningar fann jag att Örebro kommun tillsammans med andra aktörer 
arbetar aktivt med samtliga komparativa fördelar. Örebro kommunen arbetar idag med ett 
naturgivet fysiskt kapital samt ett relationskapital genom att skapa utvecklade parker och 
mötesplatser där människor kan mötas. Kommunen arbetar även med realkapital genom att 
erhålla ett mer miljömässigt övervägande i planeringen av nybyggnationer och 
kompletteringsbyggnationer, så väl som i Vivalla och inom andra nybyggnationer inom 
staden. Kommunen arbetar med utvecklandet av universitetet för ett förbättrat 
humankapital/socialt kapital. Trygghetskapitalet i Örebro arbetar staden effektivt med 
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genom EST där aktörer från polisen, ÖBO och Örebro kommun under varje vecka diskuterar 
hur eventuella brott eller otrygghet kan tryggas upp med insatser inom olika områden i 
Örebro (Anna-Carin B Magnusson Bosocial chef för ÖBO). ÖBO arbetar idag med ett 
Hälsokapital som grundkrav för sina eventuella hyresgäster genom att erbjuda 
långtidsarbetslösa praktikplatser, lärlingsplatser eller anställning (Anna-Carin B Magnusson, 
Bosocial chef för ÖBO). Avslutningsvis arbetar kommunen med ett kulturellt kapital, bland 
annat genom de evenemang som arrangeras men även genom utvecklandet av det nya 
kulturkvarteret inom Örebro centrum (Christin Gimberger, översiktsplanerare vid Örebro 
kommun).  
 Attraktivitet inom en stad är något som Örebro kommun generellt sett vill satsa extra 
mycket på. Bebyggelse som placeras inom stadens entré ska bebyggas med god 
arkitektonisk kvalité, samt att bebyggelse av höga hus kan medföra utvecklandet av stadens 
identitet och nyutvecklade landmärken på grund av dess god estetisk arkitektur (Örebro 
kommun, d, 2014, s. 27). Magnusson menar att attraktivitet i form av arkitektur inom olika 
bostadsområden är av olika betydelser beroende på vart områdena är placerade. Hon 
förklarar att i Vivalla kommer arkitekturen att för vanliga bostadshus vara av en högre 
karaktär. Medan ÖBO:s bebyggelse i mer attraktiva områden inte kommer att ges lika stort 
utrymme för en utvecklad arkitektur, för att på så sätt jämna ut staden och även påverka 
bostadskostnaderna. 
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6. SLUTDISKUSSION 
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att förstå hur Örebros stadsutveckling kan påverka 
stadsattraktiviteten för stadens olika områden, vilka konsekvenser som utvecklingen särskilt 
kan leda till, samt för vem eller vilka utvecklingen som nu sker är till för. I uppsatsen har jag 
även diskuterat hur segregation kan motverkas samt hur olika känslor av platsidentitet kan 
förstås i en växande och föränderlig stad. Utifrån resultatet fann jag att Örebro kommun på 
lång sikt arbetar för ett enat Örebro samt för att producera bostäder för att minska 
bostadsbristen inom staden. Dock är förhållandet mellan nyproduktion och socioekonomiska 
skillnader idag ett växande problem i Örebro. Utifrån analysen beskrevs exempel på Örebros 
utvecklingsarbete av de sju komparativa fördelarna, dock saknade jag en fördel, billigare 
bostäder. Utifrån intervjuerna framkom det att nyproduktion av bostäder är dyr och eftersom 
stora delar av staden kommer att bebyggas med nyproducerade bostäder är den ekonomiska 
rimligheten en viktig fråga i en allt mer socioekonomiskt splittrad stad. 
 Utifrån analysen av studien förklarades det att Örebro kommun och ÖBO har diskuterat 
eventuella möjligheter för en ny form av kösystem, något som jag tror kan vara en del av en 
lösning till den socioekonomiska uppdelningen inom staden. Ett nytt kösystem skulle kunna 
bidra till en positiv förändring av stadens nuvarande bostadsfördelning, som idag bestäms 
utifrån människors olika socioekonomiska möjligheter. Enligt forskaren Ingemar Elander 
kommer klyftorna mellan fattiga och rika ytterligare öka, vilket skulle kunna bidra till att 
staden Örebro blir ännu mer segregerad, om inte åtgärder kring exempelvis 
utbildningsmöjligheter och ingångar till arbetsmarknaden förbättras. Sundin förklarade att 
det är svårt att påverka förflyttningar i efterhand om invånare har valt att bosätta sig inom ett 
område. Därav ser jag att dagens lösningar på förändrandet av stadens uppdelning och 
blandning är minst lika viktig som den långsiktiga planeringen av staden. För att uppnå 
långsiktig utveckling inom staden genomförs nybyggnationer av bostäder i stor omfattning. 
Nyproducerade bostäder blir kostsamma för invånare, men Örebro kommun kan inte sluta 
att producera nya bostäder, då staden lider av bostadsbrist. Dock framgår det i analysen att 
nyproduktionen av hyresrätter kan vara en viktig del i flyttkedjan. Jag tror att Örebro 
kommun och ÖBO bör ta över ansvaret och ge äldre medborgare en trygg flytt från villan till 
exempelvis en nybyggd lägenhet som ligger placerad närmare staden. Jag tror att det finns 
ett behov av att kommunen och ÖBO hjälper den äldre att våga och vilja flytta från villan, 
som i sin tur eventuellt kan bli en god bosättning åt en trångbodd familj. Tyvärr är dessa 
förflyttningar inte lika enkla i praktiken. Magnusson-Turner förklarade att flyttkedjan 
egentligen är ett önsketänkande om förändring i bostadsmarknaden, och att flyttkedjan inte 
kommer att lösa bostadsbristen, eftersom hon menar att gruppen potentiella flyttare som 
lämnar sin billiga villa inom staden för en lägenhet, inte finns. Detta innebär stora problem 
gällande de lösningar som ÖBO och Örebro kommun diskuterar för att förbättra den 
socioekonomiska fördelningen inom staden. Jag håller med Magnusson-Turner i hennes 
resonemang, där flyttkedjan inte är särskilt rörlig mellan olika geografiska områden och 
bostadsmarknader. Vilket innebär att om en flyttkedja skulle startas, hur skulle då flytt-
mönstret inom staden kunna påverkas, för att ”rätt personer” som bidrar till stadens 
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blandning och minskning av trångboddhet ska flytta in? Björn Sundin uttryckte själv en viss 
tveksamhet gällande flyttkedjor då han förklarade att ”Tricket är exempelvis att få den 
trångbodda fembarnsfamiljen i Vivalla att flytta till en villa i Sörby på öster, och om vi kan 
hitta svaret på hur vi ska göra det, då har vi börjat med blandningen inom staden”. Örebro 
kommun ser bostadsbristen och den socioekonomiska uppdelningen inom staden och vill att 
den ska åtgärdas, men frågan är om flyttkedjor är det bästa sättet. Nyproduktion av bostäder 
är som Sundin förklarade dyr, och kommer inte att fungera som ett alternativ för unga vuxna 
och låginkomsttagare, utan det byggs för dem som har råd, med förhoppning om att det i sin 
tur bidrar till att äldre bostäder blir lediga som låginkomsttagare kan flytta in i. Jag tror att 
Örebro kommun måste börja förhandla med byggherrar om hur de kan skapa billigare 
bostäder, i olika upplåtelseformer, inom olika områden, detta trots att bostäderna är 
nyproducerade. 
 Jag tror att kommunen bör som Magnusson förklarade ”vända på stenar man inte vänt 
på tidigare”. Kommunen behöver skapa den blandningen inom staden som staden behöver, 
detta genom exempelvis en förändrad bostadskö, givetvis får inte en sådan åtgärd bidra till 
ett tvång, utan snarare som en riktlinje. Exempelvis via Sundins förslag om sociala kontrakt 
med fastighetsägare, försäljning av mark med tillhörande detaljplan eller via förändring av 
ÖBO:s kösystem. En av respondenterna som besvarade den digitala enkäten förklarade att 
hon givit upp hoppet om att få en bostad via ÖBO, vilket visar på att det finns ett stort 
problem inom kösystemet. Jag tror därför att ett nytt kösystem kan vara en åtgärd för 
kommunen att få till en blandning inom staden. Utifrån analysen förklarades det att unga 
Örebroare är benägna att lämna Örebro på grund av bostadsbristen, höga kostnaderna hos 
privata hyresvärdar och svårigheten att få en bostad utan de rätta kontakterna. Som ung 
vuxen är det idag svårt att få en bostad eftersom man i många fall saknar ekonomiska 
möjligheter att köpa en bostad och/eller saknar rätt antal kö-poäng. En bostadskö i en 
medelstor stad där kötiden varierar mellan cirka 5,5 år och cirka 25 år medför en uppdelning 
mellan dem som inte kan vänta och dem som har råd att vänta. Vilket innebär att den 
socioekonomiska blandningen inte nämnvärt kommer att förändras i staden om kösystemet 
fortsätter se ut som det gör idag. En respondent förklarade även att Örebro kommun riskerar 
att förlora delar av sin unga population till andra kommuner på grund av svårigheten att få 
en bostad. Därför tror jag att Örebro kommun och ÖBO tillsammans måste arbetar för att 
behålla sina unga invånare genom skapandet av en ny bostadskö och utvecklandet av 
billigare bostäder genom att utmana byggherrarna. Örebro kommun och ÖBO bör därför se 
över kösystemet som eventuellt kan bidra till att människor med olika socioekonomiska 
bakgrunder kan bosätta sig i olika stadsdelar, vilket på så sätt skulle gynna blandningen 
inom staden. ÖBO och Örebro kommun kan gemensamt förbättra och förändra stadens 
socioekonomiska struktur genom att erbjuda ÖBO-lägenheter till människor inom olika 
anpassade bostadsköer. Genomförandet av sådana åtgärder tror jag skulle bidra till att 
kommunen på ett bättre sätt kan balansera den socioekonomiska blandningen inom staden 
och att fler möten mellan människor med olika socioekonomiska bakgrunder kan uppstå. 
Utifrån enkäten skulle exempelvis en ungdoms-bostadskö vara önskvärd att påbörja, där 
unga vuxna har möjlighet att få en bostad inom olika områden i staden. Dock är det viktigt 
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att inte försumma någon eller skapa fördelar/förtur för enbart vissa människor. Istället tror 
jag att det handlar det om att avlasta dagens kösystem från att vara en kö till flera köer, för 
att medverka till en god struktur inom samhället  
 Jag tror även att planeringen inom staden gällande attraktivitet måste se olika ut, där en 
häftig arkitektur, skön utsikt eller en standardiserad bostad inom ett och samma område kan 
locka människor med olika socioekonomiska bakgrunder till samma områden. För att en 
sådan insats ska fungera i praktiken krävs det att hyresgästen är villig att flytta till de 
områden samt motsvara de eventuella krav som kommunen och byggherren planerar för via 
exempelvis sociala kontrakt eller detaljplaner. 
 Utifrån analysen är Örebro en segregerad stad som behöver integreras och 
sammanföras. Det är viktigt att invånarna i staden Örebro tar chansen och besöker Örebros 
alla områden, för att uppleva en annan bild än vad tidningar och media visar gällande vissa 
områden. Media är mycket intresserad av Vivalla vilket idag kan ses som ett problem då 
media är intresserade av Vivalla och områdets nyhetsvärde. Jag skulle önska att 
medierapporteringen inom utsatta områden, kunde presenteras på ett mer neutralt sätt som 
kan bidra till att förena staden. En brand i ett soprum som Magnusson beskrev är inte en 
nyhet som innehåller ett relevant nyhetsvärde för invånaren, förmodligen skulle en sådan 
nyhet aldrig publiceras inom andra, mer attraktiva områden. Otryggheten som skapas genom 
ryktesspridning, media eller erfarenheter av ett utsatt område kan som i fallet med den 20-
åriga flickan och busschauffören leda till ett omyndigförklarande av människor inom 
samhället, då busschauffören inte ville släppa av flickan från bussen i Vivalla. På grund av 
sin oro och omtanke om flickan. Busschauffören agerade i välmening men det finns 
baksidor med en sådan här typ av altruistisk oro. Då rykten, förutfattade meningar och oro 
mot vissa stadsdelar sprids mellan invånare inom samhället och bidrar till otrygghet och 
avståndstagande av en eller flera stadsdel(ar). Analysen har utifrån urvalet i Vivalla visat att 
respondenterna som bor i Vivalla känner sig otrygga, inte vågar låta sina barn gå i den lokala 
skolan, undviker promenader under kvällstid och bygger en dockliknande människa i sitt 
eget hem för att det ska se ut som att någon är hemma, för att minimera risken att bli utsatt, 
vilket är oroväckande. Det talar för att det finns en svår problematik som påverkar 
människors vardagsliv. Trots det förklarade två av respondenterna från undersökningen i 
Vivalla att de aldrig upplevt någonting i Vivalla, men att de ändå kände en viss rädsla inom 
området. Kommunen och ÖBO arbetar hårt med att Vivalla ska bli ett förbättrat 
bostadsområde, men det kommer att ta tid innan förändringarna förmodligen påverkar 
gemene man och deras syn på området. ÖBO valde att byta namn på den nyrestaurerade 
gatan Visgatan i kvarteret Hjärstaskogen, ett val som jag anser på sikt kommer att gynna 
Vivalla och stadens framtida blandning. Vivalla är ett storskaligt område, med potential att 
förändras med hjälp av sociala åtgärder för att avvärja eventuell kriminalitet och skapa 
trygghet i stadsdelen. Kombinerat med åtgärder inom konstruktion för att förbättra den 
byggda miljön och skala ned området, för att utveckla nya bostadsområdesnamn. Dock är 
kostnaderna för de fysiska åtgärderna höga men nödvändiga. Något som jag tror att Örebro 
kommun och ÖBO bör samtala om, eftersom Magnusson förklarade att de strukturella och 
estetiska förändringarna inom Vivalla kanske inte blir ekonomisk hållbart för ÖBO. Det 
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skulle därför vara att föredra om Örebro kommun liksom Kristianstads kommun betalade 
mellanskillnaden för utvecklandet av en god arkitektur och arkitektoniska fasader inom 
särskilda områden, vilket skulle bidra till rimliga hyreskostnader för individen och en ökad 
platsidentitet. Ett sådant särskilt område är just Vivalla, som på så sätt kan minskas ned och 
ges en karaktär av blandad bebyggelse inom stadsdelen. Idag bor det cirka 7 000 människor 
inom ett och samma avgränsade område med en medelårsinkomst på 210 000 kronor. Det är 
därför viktigt att området bryts ned i mindre områden där platsidentitet och unicitet i den 
byggda miljön kan ges mer utrymme. Örebro kommun och ÖBO arbetar flitigt med 
utvecklandet av Vivalla, men jag tror att kommunen på ett bättre sätt bör arbeta med att 
inkludera västra delen av Örebro med stadens centrum som man idag gör med den östra 
delen. Jag tror att en viktig åtgärd kan vara ett överbryggande av motor- och järnvägen för 
att bidra till en förbättrad blandning och trivseln inom Örebro, för att göra stadens delar 
tillgängliga för alla. Idag finns det förslag på eventuella möjligheter att bygga över motor- 
och järnvägen, men exakt var och hur det ska ske bearbetas fortfarande.  
 Det är även viktigt att bostäder byggs med blandade upplåtelseformer, såväl i mindre 
attraktiva- som i attraktiva områden. Kommunen behöver bryta ensidigheten inom Vivalla, 
vilket man även kommer behöva göra i exempelvis Adolfsberg, för att på så sätt bidra till att 
områdena ska bli mer integrerande och socioekonomiskt blandade. Jag tror även att det 
framtida området Vallby kommer kunna bidra till Vivallas positiva utveckling genom 
varierande upplåtelseformer som kommer skapa en god neutralitet bland 
miljonprogramsområdena i nordväst. Vallby kommer även att bidra med handelsområden 
och bostäder i olika upplåtelseformer där platsen kommer kan medverka till möten mellan 
människor. Dock är det problematiskt att utvecklingen av den fysiska miljön tar så pass lång 
tid. Jag befarar därför att stadens segregering ytterligare kan komma att utvecklas på grund 
av att det utdragna arbetet med renoveringar och ny områdesutveckling, samtidigt som östra 
delen av staden utvecklas. Roland Andersson beskrev att definitionen av förhöjd attraktivitet 
inom staden innebär att stadsattraktiviteten ökar i takt med att bostadssituationen förbättrats 
för vissa, även om den har försämrats för andra. Vilket är något som jag befarar att staden 
kommer att påverkas av. Ett områdes attraktivitet och dragningskraft menade Andersson kan 
vara svår att definiera eftersom att det handlar om invånares prioriteringar. Enligt enkäten 
svarade 57 procent av respondenterna att de oftare besöker östra Örebro, medan 13 procent 
svarade att de oftare besöker västra Örebro. Magnusson ställde sig därför frågande över vad 
östra Örebro egentligen har att erbjuda, som gör att dragningskraften ökar. Kanske kan 
själva utvecklingen av öster vara en del av områdets dragningskraft, då det har uppstått en 
form av ovisshet bland invånare gällande utvecklingen av väster. Örebro centrum och 
Örebro universitet ska sammanlänkas genom förtätning av bostäder och handelsmöjligheter i 
sydostlig riktning längs med Rudbecksgatan, som skall ges en ”Boulevardkaraktär”. Jag 
befarar dock att en sammanlänkningen ytterligare kommer att skapa skiftningar mellan östra 
och västra delarna av Örebro. Givetvis gynnas staden av att skapa en närhet till Örebro 
universitet, men frågan är om staden tjänar på att sammankoppla attraktiva områden på öster 
så som Almby, Sörby och Österport med centrum, just nu i en bostadskris och spridda 
socioekonomiska skillnader inom staden. Att sammankoppla öster med centrum bidrar 
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utifrån min bild av samhällsplaneringen till att människor ytterligare kommer att skapa 
anledningar till att inte välja att resa till exempelvis Vivalla. Jane Jacobs beskrev att 
människor inom en stad fördelaktigt ska besöka olika områden dagligen för att möta nya 
människor och då bör bostaden, varuhandeln och arbetsplatsen vara blandade runt om i 
staden. Tyvärr tror jag att en sammankoppling mellan centrum och öster ytterligare kommer 
förstärka det motståndet som finns runt i nordvästra Örebro. Givetvis bor det en stor andel 
invånare på väster, men med en sammankoppling av centrum och öster tror jag att Örebros 
stadskärna kommer att ”förflyttas” mot öster. Med en sådan förflyttning genom en 
sammanlänkning finns risken at det skulle bidra till ytterligare avståndstagande och 
uppdelningar inom staden. ÖBO:s bosocial chef förklarade att hon tycker att staden känns 
delad på ett sätt som inte känns sunt. Jag är beredd att hålla med om det. Örebro måste 
förenas, inte avdelas. Även ordförande i programnämnden för samhällsbyggnad benämnde 
att nyproduktionen kan komma att medverka till ytterligare segregering inom staden. Om 
Magnusson-Turners uppfattning om flyttkedjor som beskrivits tidigare i diskussionen 
stämmer, så tror jag att ordförande i programnämnden för samhällsbyggnad har rätt. Örebro 
kommun utvecklas i allt snabbare takt än tidigare, och har enligt Fokus rankning ”bäst att 
bo” ökat med 120 placeringar sedan åren 2012 till 2015. Rankningen tydliggör Örebro 
kommuns hittills svåra och hårda arbete att bidra staden med nya bostäder på kort tid. 
 Trots att Örebro kommun arbetar med att utveckla staden, befarar jag att det vid en 
sådan här ny stadsutveckling går alltför fort. Jag tror att kommunen tjänar mycket på att gå 
igenom och revidera översiktsplanen under åren 2016 – 2017, för att undersöka var 
kommunen och staden är på väg. Kommunen ska se till att minst 700 nya bostäder ska 
tillföras varje år, men stadens invånarantal förväntas samtidigt att stiga med 2 000 
invånare/år. År 2023 förväntas invånarantalet i Örebro kommun vara 158 000 invånare, 
vilket innebär en ökning på omkring 16 000 invånare från och med senaste beräkningen från 
2015. Samma år (2023) beräknas bostadsmarknaden resultera i en bostadsökning från och 
med år 2015 (700 bostäder*8 år) på totalt 5 600 bostäder. Utifrån den statistiken kommer det 
att år 2023 fortfarande finnas ett underskott på bostäder. 
 Örebro kommun inte kan sluta bygga nya bostäder, dock är planerna för struktur inom 
samhället otroligt viktiga för att utveckla en vad jag vill kalla nygammal stad, då Örebro i 
framtiden kommer att ha flera bostadsområden som enbart innefattar nyproducerade 
bostäder. Jag tror att Örebro kommun gör rätt i att bygga på höjden av dels estetiska skäl, 
men även för att utveckla stadens möjligheter att växa och utnyttja höjden av staden för att 
på så sätt möjliggöra fler bostäder för samma markvärde. Samtidigt är den estetiska delen i 
utvecklandet av bostäder givetvis kostsam, men så som ÖBO:s bosocial chef förklarade tror 
jag att vissa områden, så som utsatta områden är i behov av estetiska byggnader till rimliga 
priser för att den socioekonomiska blandningen inom staden ska förbättras. Örebro kommun 
bör börja undersöka hur man kan påverka och minska markvärdet för att på så sätt investera 
i framtidens befolkningssammansättning. Utifrån statistiken utvecklas staden Örebro i snabb 
takt, därför tror jag att vi om 30 – 40 år inte kommer att tala om Örebro som en medelstor 
stad, utan istället som en ny svensk storstad. 
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BILAGA 
Undersökning 2. Digital enkät. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad händer när en stad utvecklas?

Örebro i Fokus

Den här enkäten riktar sig till dig som bor i Örebro kommun och undersöker vad du som 
invånare känner angående utvecklingen av din stad. Syftet med enkäten som ingår i en 
större studie är att undersöka hur du som invånare vill att staden Örebro skall utvecklas i 
relation till de planer och förändringar som kommunen idag arbetar med. Enkäten kommer 
att användas som material för min masteruppsats under våren 2016 inom området 
samhällsplanering vid Uppsala Universitet. Ett av delmålen är att presentera resultatet och 
den färdiga rapporten för Örebro kommun, för att på så sätt höja din och andra invånares 
röster angående stadens framtid och utveckling.

Den här enkäten är skapad för att förstå hur information från kommunen till invånare kan 
förbättras, om vissa områden är i behov av mer eller mindre utveckling samt hur invånarna 
känner inför utvecklingen som staden genomgår. Enkäten besvaras anonymt och den tar 
cirka 6-8 minuter att besvara, sista svarsdag är 15 mars 2016.

Jag vill rikta ett stort tack till dig för att du bidrar med din åsikt för hur du vill att din stad 
ska utvecklas och formas!

*Obligatorisk

Är du: *

 Kvinna

 Man

 Annan könsidentitet

 Vill ej besvara

Hur gammal är du? *

 Upp till 19 år

 20 - 29 år

 30 - 39 år

 40 - 49 år

 50 - 59 år

 60 - 69 år

 70 år och uppåt
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Vilken sysselsättning stämmer bäst in på dig? *

 Arbetssökande

 Heltidsstudent

 Tillsvidare- eller visstidsanställd

 Timanställd

 Pensionär

 Annan sysselsättning

 Vill ej besvara

Bor du i Örebro kommun idag eller planerar du att �ytta till Örebro kommun inom de
närmaste 6 månaderna *

 Stämmer

 Stämmer inte alls

I vilket område i Örebro kommun bor du i? *
Välj endast ett alternativ (Om inte ditt område �nns med, skriv då ditt bostadsområde i "Övrigt-
rutan")

 Adolfsberg

 Almby

 Baronbackarna

 Björkhaga

 Brickebacken

 Bromsplan

 Centralt väster

 Centrum

 Ekeby-Almby

 Garphyttan

 Glanshammar

 Grenadjärstaden

 Hjärsta

 Karlslund

 Ladugårdsängen

 Latorp

 Lillån

 Marieberg

 Markbacken

 Mellringe

 Norr

 Nya Hjärsta

 Näsby

 Odensbacken

 Oxhagen
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 Rosta

 Rynninge

 Solhaga

 Södermalm

 Sörby

 Tengvallsgatan

 Tybble

 Varberga

 Vasastan

 Vintrosa

 Vivalla

 Västhaga

 Ölmbrotorp

 Örnsro

 Övrigt: 

Finns det områden inom Örebro kommun som du skulle vilja �ytta till, men avstår?
Om Ja, motivera ditt svar nedan.

Markera ett eller �era områden i Örebro som du vistas oftare i. *

 Östra Örebro

 Västra Örebro

 Norra Örebro

 Södra Örebro

 Centrum

 Inget av alternativen

Markera ett eller �era områden i Örebro som du vistas mindre i. *

 Östra Örebro

 Västra Örebro

 Norra Örebro

 Södra Örebro

 Centrum

 Inget av alternativen

Media och debatter visar både positiva och negativa bilder av Örebro kommuns olika
områden och stadsdelar, vad har du för tankar om dessa bilder? *
Nämn ett eller �era områden/stadsdelar inom Örebro kommun som du tycker stämmer- eller inte
stämmer överens med medias bild.
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Finns det områden i Örebro som du tycker att kommunen behöver satsa mer på? *
Motivera ditt svar.

Finns det områden i Örebro som du tycker att kommunen har satsat tillräckligt på? *
Motivera ditt svar.

Trivs du i ditt bostadsområde? *

 Stämmer

 Stämmer delvis

 Stämmer inte alls

Jag anser att.. *
Frågan kan besvaras med ett eller �era svarsalternativ som passar bäst in på dig och ditt
bostadsområdes beskrivning.

 Mitt bostadsområde är rent och välskött.

 Mitt bostadsområde är sällan rent och välskött.

 Mitt bostadsområde känns ofta tryggt.

 Mitt bostadsområde känns ofta otryggt.

 Mitt bostadsområde upplever jag som närmare Örebro centrum på grund av bra
buss/tågförbindelser.

 Mitt bostadsområde upplever jag som längre ifrån Örebro centrum på grund av sämre
buss/tågförbindelser.

 Det förekommer sällan kriminalitet och bråk i mitt bostadsområde.

 Det förekommer kriminalitet och bråk i mitt bostadsområde.

 Bostadsbristen är svår i Örebro, men jag eller mina vänner/familj är inte drabbad(e)

 Bostadsbristen är svår i Örebro, mina vänner och min familj är drabbade.
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Tillhandahålls av

 Bostadsbristen är svår i Örebro, jag är drabbad.

 Flera av de nya bostäderna som byggs och som har byggts passar för mitt behov av bostad.

 Flera av de nya bostäderna som byggs och som har byggts passar inte för mitt behov av bostad.

 Jag betalar en rimlig kostnad för mitt boende.

 Jag betalar mer än en rimlig kostnad för mitt boende.

 Det �nns ungdomsverksamhet och skola i närheten av mitt bostadsområde.

 Det �nns ingen eller liten ungdomsverksamhet och skola i närheten av mitt bostadsområde.

 Övrigt: 

Vad tycker du om staden Örebro?
Här har du möjlighet att skriva vad du anser att Örebro kommun skall förbättra, förändra och/eller
utveckla gällande till exempel bostadsbristen, evenemang, hyresrätter, blommor och växter inom
staden, gatubelysning, m.m. Frågan är frivillig.

Här har du möjlighet att fritt skriva om din egen situation som på något sätt har en
koppling med ovanstående frågor.
Du kan skriva om en upplevelse eller en åsikt som du vill framföra. Frågan är frivillig.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.  

Anmäl otillåten användning  Användarvillkor  Ytterligare villkor

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär


